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PROTOKÓŁ NR XLII/18

z XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 28 lutego 2018 roku
godz. 11.00-15.12

Radni obecni na sesji według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto udział w sesji wzięli:

1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
3. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego
4. Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
5. Katarzyna Chojnacka Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
6. Daria Rosiak Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
7. Longina Dułacz Dyrektor Przedszkola Samorządowego STOKROTKI w Dolsku
8. Mieszkańcy gminy Dolsk

Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk powitała radnych, zaproszone osoby oraz

wszystkich obecnych na sesji stwierdzając, że na sali obecnych jest 14 radnych, wobec czego
rada władna jest podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych lub
Burmistrz wnosi o poszerzenie porządku obrad.
Wobec braku wniosku w tej sprawie, porządek obrad ustalony na dzisiejszą sesję został
odczytany przez Przewodniczącą Janinę Pawełczyk i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XL i XLI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja z wykonania zadań w roku 2017:
-w zakresie zachowania właściwego poziomu średnich płac nauczycieli,
-w zakresie wychowania przedszkolnego przygotowana przez Przedszkole „Stokrotki” w
Dolsku,
- przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku w zakresie realizacji zadań własnych i
zleconych,
- w dziedzinie działalności kulturalnej realizowanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i
Gminy Dolsk.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
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a) założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Dolsk;
b) przeprowadzenia badań naukowych na pomnikowych głazach narzutowych;
c) zniesienia formy ochrony przyrody;
d) nazw ulic w miejscowości Drzonek;
e) zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Pokrzywnicy;
f) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców zawodowych;
g) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dolsk;
h) zgłoszenia sołectwa Księginki do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”;
i) zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok.
8. Informacja o postępie prac dotyczących obwodnicy.
9. Odpowiedzi  na interpelacje radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został zatwierdzony 14 głosami „za”

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XL i XLI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Zabierając w głos tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk

powiedziała, że protokół z obrad XL Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk został sporządzony w
terminie i znajduje się w biurze rady.
Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
Protokół został przyjęty jednogłośnie – 14 radnych głosowało „za”.
Następnie Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk powiedziała, że protokół z obrad XLI
Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk został sporządzony w terminie i znajduje się w biurze rady.
Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
Protokół został przyjęty jednogłośnie – 14 radnych głosowało „za”.

Ad.4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka przedstawił sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy w okresie międzysesyjnym zostały wydane
Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk?
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że z dniem 31 stycznia zostało wydane
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o poszerzenie informacji Burmistrza o tą
informacją, zgodnie z obowiązującym Statutem gminy Dolsk, który obliguje do umieszczenia
informacji o wydanych zarządzeniach w sprawozdaniu.



3

Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odnosząc się do pkt 1 odczytanej notatki służbowej
zawartej w pkt 1 sprawozdania Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk zapytała
Burmistrza czy przedmiotowa decyzja została wydana.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, podkreślając słowo „może” że burmistrz może w
drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub
wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że członkowie Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych wraz z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznali się z
korespondencją w przedmiotowej sprawie  i postanowili zapoznać się z niniejszym
zagadnieniem w terenie.
Radny Marek Jurga zapytał czy zainteresowani powiadomieni są o spotkaniu?
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że jeszcze nie. Następnie Przewodnicząca
kontynuowała odczytanie sprawozdania.
Po odczytaniu pkt 4 sprawozdania Przewodnicząca Janina Pawełczyk stwierdziła, że
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie odpowiadając na pytania nie przeprowadził
żadnej kontroli. Następnie Przewodnicząca kontynuowała odczytanie sprawozdania.
Po odczytaniu pkt 7 Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że Rada Miasta i
Gminy Dolsk przedmiotową sprawą zajmie się w dalszej części sesji.

Ad.6. Informacja z wykonania zadań w roku 2017:
-w zakresie zachowania właściwego poziomu średnich płac nauczycieli.
Mirella Godawa przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego, które należy przedłożyć do 17 lutego i został złożony Radzie
Miasta i Gminy Dolsk w dniu 2 lutego br., co stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o przedstawienie różnic ile więcej zostało
wypłacone w poszczególnych grupach przez cały rok?
Mirella Godawa po doprecyzowaniu pytania ile więcej niż średnia, odpowiedziała i tak:

· stażysta – 463,89
· kontraktowy - 332,62
· mianowany – 342,29
· dyplomowany – 270,50

-w zakresie wychowania przedszkolnego przygotowana przez Przedszkole „Stokrotki” w
Dolsku.
Longina Dułacz przedstawiła sprawozdanie z działalności Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku
za rok 2017, co stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
W części „Akcje i projekty z 2016r. w których udział brało przedszkole w Dolsku z
oddziałami zamiejscowymi” dyrektor poinformowała o będzie pisarskim omawiana część
sprawozdania dotyczy roku 2017 a nie 2016.
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Dyrektor Longina Dułacz podziękowała Radzie Miasta i Gminy Dolsk za decyzje
wspierające finansowo podejmowane działania przez Przedszkole Samorządowe Stokrotki.
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku za zgodą
Przewodniczącej Rady Janiny Pawełczyk zostało przedstawione ogółem tj. zaplanowano
wydatki w wysokości 1.775.499,04zł, które zostały wykonane w 99,45% -1.765.873,69zł.
Radna Wiesława Szermelek pochwaliła działalność Przedszkola Samorządowego
„Stokrotki” w Dolsku, dodając ,że wszystkie zaplanowane działania w przedmiotowej
placówce są bardzo dobrze realizowane.
Longina Dułacz podziękowała.
Radny Jarosław Kaczmarek zapytał o plany inwestycyjne na rok 2018?
Longina Dułacz poinformowała, o potrzebie modernizacji podłogi w Wieszczyczynie,
Dolsku; wymianie nawierzchni placu zabaw w Dolsku, drobne remont jak wymiana drzwi w
Małachowie, elewacja w Ostrowiecznie, wymieniono w Mszczyczynie okno.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o nabór na rok szkolny 2018/2019.
Longina Dułacz poinformowała, że zaobserwować można tendencję wzrostową, a następnie
podzieliła się z szacunkami:
Dolsk-4x25=100; Wieszczyczyn ok. 70; Małachowo ok. 31; Mszczyczyn ok. 19;
Ostrowieczno 19; Międzychód 19 ( pod warunkiem że w Mełpinie wzrośnie zainteresowanie
placówką)
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o możliwości techniczne przedszkola w
Wieszczyczynie i Międzychód?
Longina Dułacz w Wieszczyczynie możliwe jest przyjęcie 70 dzieci, natomiast w
Międzychodzie zapotrzebowanie na 19 miejsc jest niemożliwe. Termin składania wniosków
ubiega z dniem 28 marca br.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała Panią dyrektor o prowadzenie rozmów z
Burmistrzem w sprawie adaptacji poddasza budynku w Międzychodzie na przedszkole?
Longina Dułacz poinformowała o braku możliwość modernizacji i adaptacji poddasza na
przedszkole. Informacja skonsultowana z budowlańcami i wykonawcami ze względu na
bezpieczeństwo dzieci. Realizacja adaptacji poddasza odpowiadająca wymogom
bezpieczeństwa prawa budowlanego zaangażowała by olbrzymie środki finansowe.
Zapytana Longina Dułacz na pytanie czy powyższe wytyczne otrzymała na piśmie
zaprzeczyła. Ponadto podzieliła się z możliwością rozwiązania – zwiększenia liczby dzieci do
przedszkola w Międzychodzie poprzez korzystanie od poniedziałku do piątku z Sali świetlicy
wiejskiej jako Sali przedszkolnej-mobilnej.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk należy podjąć wszelkie działania aby zwiększyć liczbę
miejsc dzieci w przedszkolach.
Radny Zenon Rusiak zgodził się z propozycją Pani dyrektor jeżeli nie będzie innego
rozwiązania. Dodał, że poddasze jest zbyt małe aby w skazanym miejscu mogła
funkcjonować świetlica wiejska. Radny zaproponował aby zaplanowane środki na ocieplenie
poddasza przeznaczyć na opracowanie projektu adaptacji poddasza.
Burmistrz Henryk Litka przypomniał o debacie w sprawie budżetu miasta i gminy na rok
2018, o sugestiach radnych aby zabezpieczyć środki w wysokości 12.000zł na ocieplenie
poddasza w Międzychodzie. Dodał, że przedszkole w Międzychodzie przyjmie 17
podopiecznych. Zgłoszenia dzieci do przedszkola są uwarunkowane wieloma czynnikami.
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Zabezpieczenie miejsc dla dzieci z gminy Dolsk jest oczywiste, ale nie podbieranie dzieci z
sąsiadujących gmin.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła Skarbnika MiG Dolsk o podanie kwot jakie są
przekazywane do gminy Śrem za pobyt dzieci w przedszkolach?
Skarbnik Magdalena Surmicka odpowiadając poinformowała, że ok 20.000zł, miesięcznie
płacimy za dzieci do gmin sąsiednich dodając że możliwe że jest to kwota za wszystkie
przedszkola.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przypomniała, że burmistrz obiecał mieszkańcom zmianę
rozwiązania przedszkola w Międzychodzie w ciągu dwóch lat. Obowiązujące rozwiązanie
miało być tymczasowe.
W dalszej części obrad przeprowadzono dyskusję na temat przedszkola i świetlicy w
Międzychodzie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy przedszkole może wziąć udział w projekcie
celem pozyskania środków zewnętrznych?
Longina Dułacz poinformowała, że nie interesowała się pozyskaniem środków z projektów, a
także nie otrzymała propozycji firm zajmujących się realizacją zgłoszenia do projektu.

-przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku w zakresie realizacji zadań własnych i
zleconych.
Katarzyna Chojnacka przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dolsku za rok 2017, co stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
W takcie sprawozdania Katarzyna Chojnacka poinformowała o błędzie pisarskim w części
sprawozdania „Pozostała działalność” – „… Całkowity koszt wynosił 19650,-zł z tego
dofinansowania otrzymaliśmy 2.800,-zł a 20518,84zł pochodziło ze środków PZERiI koło
Dolska. Wycieczka odbyła się we wrześniu 2017r…”
Następnie zapewniła, że sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.
zostanie przygotowane jeżeli taka potrzeba zaistnieje.
- w dziedzinie działalności kulturalnej realizowanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i
Gminy Dolsk.
Daria Rosiak przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Dolsk za rok 2017 w formie prezentacji, co stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Na koniec
Daria Rosiak zaprosiła wszystkich na Koncert z okazji Dnia Kobiet organizowany w dniu 6
marca.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk ogłosiła 10 min przerwę.
Po przerwie
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
gminy Dolsk.
Wiktor Górniak zaprezentował założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dolsk co stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska do projektu uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dolsk.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyraziła opinię pozytywną.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLII/261/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

b) przeprowadzenia badań naukowych na pomnikowych głazach narzutowych.
Maria Marchlewska poinformowała, że do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk wpłynął wniosek
dr Izabeli Szuman-Kalita z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań naukowych
na głazach narzutowych na terenie Gminy Dolsk. Przedmiotowe głazy w ilości trzy sztuki
znajdują się w miejscowościach Brześnica, pozostały jeden głaz znajduje się w miejscowości
Lubiatówko przy jeziorze Dolskim Wielkim :
1) głaz leży na polu w odległości ok. 250 m na południowy-wschód od drogi Brześnica-
Lipówka i ok. 1 km od Brześnicy, działka nr ewid. 10/1 obręb Brześnica,
2) głaz leży w zagłębieniu na skrzyżowaniu oddziałów 153, 154, Leśnictwa Ostrowieczno,
Nadleśnictwa Piaski, działki nr ewid. 5153, 5154, obręb Brześnica,
3) głaz leży we wgłębieniu terenowym w lesie oddział 149h, Leśnictwo Ostrowieczno,
Nadleśnictwo Piaski, działka nr ewid. 5149, obręb Brześnica,
4) głaz leży przy jeziorze Dolskim Wielkim, oddziału 190 J, Leśnictwo Ostrowieczno, w
miejscowości Lubiatówko działka nr ewid. 5190, obręb ewid. Lubiatowo. Głazy te zostały
wytypowane do badań w ramach projektu Rekonstrukcja zdarzeń glacjalnych w czasie
zlodowacenia Wisły na terenie Polski centralno-zachodniej. Planowane badania będą miały
typowo naukowy charakter. Jednym z podstawowych celów projektu jest ustalenie wieku
poszczególnych głazów, co pozwoli na odtworzenie historii zaniku ostatniego lądolodu,
pobranie próbek z wierzchniej warstwy skał (ok. 3 cm warstwa) w celu wyselekcjonowania
ziaren kwarcu, które posiadają zapis promieniowania kosmogenicznego. Wyniki badań będą
mogły zostać udostępnione przez zespół prowadzący badania, mogą one wzbogacić tablice
informacyjne o obiektach, a także przewodniki turystyczne po gminie. Aktem prawnym
regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.). Zgodnie z art. 45 ust. 2
pkt 1 ww. ustawy, prace na potrzeby ochrony przyrody mogą zostać wykonane po
uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia badań naukowych na
pomnikowych głazach narzutowych. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyraziła
opinię pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLII/262/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

c) zniesienia formy ochrony przyrody.
Maria Marchlewska poinformowała, że zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r., poz. 142 z późń. zm.), zniesienie formy ochrony
przyrody, w tym pomnika przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Art. 44 ust. 4
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przywołanej ustawy wskazuje, że zniesienie formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1
(pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo-
krajobrazowy) następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze
względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji
inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie
bezpieczeństwa powszechnego. Dąb szypułkowy został uznany za pomnik przyrody
Zarządzeniem Nr 54/86 Wojewody Poznańskiego z dnia 31 grudnia 1986 r.(Dz. Urz. Woj.
Poz. Nr 14, poz. 209).W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2017 r.
stwierdzono przewrócenie się na skutek silnych wiatrów w dniu 05.10.2017 r. jednego drzewa
z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 594 cm, na nieruchomość – działka nr ewid. 47/3
położona w miejscowości Brześnica. Przedmiotowe drzewo utraciło wartości przyrodnicze,
nie rokuje szansy na przeżycie, a pozostawienie go do czasu samoistnego rozpadu, stanowi
przeszkodę przejazdu  na przyległą nieruchomość (działka nr ewid. 47/4). W związku z
powyższym konieczne jest zniesienie ochrony nad przedmiotowym drzewem i usunięcie go.
Na podstawie art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, projekt
niniejszej uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (postanowieniem nr
WST.623.2.2018.KP.1 z dnia 22.01.2018 r.) uzgodnił przedłożony projekt uchwały Rady
Miasta i Gminy Dolsk w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dębu szypułkowego w
zaproponowanym brzmieniu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia badań naukowych na
pomnikowych głazach narzutowych. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyraziła
opinię pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLII/263/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

d) nazw ulic w miejscowości Drzonek.
Maria Marchlewska poinformowała, że Art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r o
drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. W związku z rozwojem budownictwa
mieszkaniowego w Drzonku pojawiła się konieczność nadania nowej nazwy ulicy, która
dotychczas nie posiadała nazwy oraz dokonanie zmiany  nazwy dla części ul. Czereśniowej.
Nazwy dla przedmiotowych ulic zostały zaproponowane przez sołectwo wsi Drzonek.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych do projektu uchwały w sprawie nazw ulic w miejscowości Drzonek. Komisja
Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła opinię pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
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Uchwała nr XLII/264/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.

e) zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Pokrzywnicy.
Maria Marchlewska poinformowała, że właściciel nieruchomości nr 80 i nr 82 położonych
w obrębie ewidencyjnym gruntów Pokrzywnica złożył wniosek o umożliwienie nabycia
działki nr 81 stanowiącej rów. Działka położona jest pomiędzy działkami stanowiącymi
własność osoby fizycznej. Powyższe działki zbywane są w celu poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych. Wobec powyższego podjęcie uchwały o
sprzedaży w/wym. działki w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działek nr 80 i nr
82 jest uzasadnione. Dodała, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
wraz z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska sprawa została omówiona.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych do projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
położonej w Pokrzywnicy. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła opinię
pozytywną z zastrzeżeniem wyartykułowanym na posiedzeniu w dniu 7 lutego b.r.
Radny Andrzej Michałowski zapytał o kwotę za którą nieruchomość zostanie zbyta?
Maria Marchlewska poinformowała, że zostanie zlecona wycena nieruchomości, na
podstawie której zostanie określona wartość nieruchomości do sprzedaż. Zapewniła, że
poinformuje o cenie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLII/265/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

f) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,
a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
Mirella Godawa poinformował, że z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły i
przedszkola oraz zakres obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa
przewidują w stosunku do nauczyciela – dyrektora szkoły (przedszkola) obniżenie wymiaru
pensum albo zwolnienie z obowiązku realizacji pensum. Pensum jest to tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami. Wprowadzone zmiany dotyczą obniżki godzin
dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora w
związku ze zwiększeniem liczby oddziałów w szkołach podstawowych i przedszkolu. Projekt
uchwały został przesłany do Związku Nauczycielstwa Polskiego - oddział Poznań.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o ilość klasy gdy gimnazjum wygaśnie?
Wojciech Dudziński odpowiadając poinformował, że 17-18 oddziałów, docelowo 16
oddziałów.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa do projektu uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom,
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którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców
zawodowych. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
wyraziła opinię pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLII/266/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

g) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez
Gminę Dolsk.
Mirella Godawa poinformował, że w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) zmieniła się
podstawa prawna dla określenia przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego,
w drodze uchwały, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć. Wobec powyższego
należy dokonać stosownej zmiany uchwały określającej wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w Przedszkolu "Stokrotki"
prowadzonym przez Gminę Dolsk.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w
przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dolsk.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa wyraziła opinię
pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLII/267/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.

h) zgłoszenia sołectwa Księginki do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Mirella Godawa poinformowała, że zgodnie z zasadami uczestnictwa w programie
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” zawartymi w Załączniku do uchwały nr 303/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2015 roku, uczestnictwo w
programie przez dane sołectwo, wymaga podjęcia przez organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego uchwały o zgłoszeniu sołectwa do programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020”. Program dotyczy społeczności wiejskich województwa
wielkopolskiego. Sołectwo Księginki, uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 13 stycznia 2018
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roku, wyraziło wolę przystąpienia do przedmiotowego programu oraz spełniło wymogi
przewidziane regulaminem programu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa do projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa
Księginki do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa wyraziła opinię
pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zgłosiła błędny zapis – data uchwały, następnie
odczytała projekt uchwały, i przeprowadziła głosowanie nad tymże projektem.
Uchwała nr XLII/268/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

i) zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok.
Magdalena Surmicka poinformowała, że w projekcie zmiany uchwały budżetowej
miasta i gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:
DOCHODY

758 Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 600,00
zł z tytułu otrzymania odszkodowania dla OSP Dolsk w wyniku uszkodzenia syreny w
związku z wyładowaniami atmosferycznymi
801  Oświata i wychowanie
W rozdziale 80110 Gimnazja:
 Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolsku zwiększa się planowane dochody w
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) tytułem ponad-planowych dochodów pochodzących ze
sprzedaży złomu

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01009 Spółki wodne:
- zmniejsza się planowane wydatki w §2830 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych) o kwotę 30 000,00 zł
600  Transport i łączność
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 30 000,00 zł
na usługi związane z równaniem dróg gminnych
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) tytułem
zakupu elementów do naprawy syreny
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801  Oświata i wychowanie
W rozdziale 80110 Gimnazja:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 617,50 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
-na wniosek sołectwa Nowieczek dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z § 4210
(zakup materiałów i wyposażenia) na § 4270 (zakup usług remontowych)
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy
na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Jarosław Kaczmarek wyraża
opinię negatywną dotyczącą zmniejszenia planowanych wydatków w §2830 (dotacja celowa z
budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 30 000,00 zł. Do
pozostałych zmian zaproponowanych projektem w sprawie zmiany uchwały budżetowej
miasta i gminy na 2018 rok Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraża opinię
pozytywną.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Marek Jurga wyraziła opinię
negatywną w sprawie zmniejszenia dotacji do Spółek Wodnych. Przewodniczący Marek
Jurga poinformował, że 4 członków komisji opiniowało przedmiotowy projekt uchwały: 3
członków komisji opiniowało negatywnie, 1 członek komisji opiniował pozytywnie projekt
uchwały.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że radni nad projektem uchwały w
sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok głosują imiennie. Wobec
powyższego poprosiła Komisję Budżetu i Spraw Gospodarczych o wyrażenie wniosku
formalnego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Jarosław Kaczmarek zgłosił
wniosek formalny o pozostawienie funduszy 30.000 zł  na dotacjach dla Spółek Wodnych i
zmniejszenie wydatków  w dziale 600 Transport i łączność.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przystąpiła do głosowania nad zgłoszonym wnioskiem
formalnym.
Wniosek formalny został przyjęty 9 głosami „za”, przy 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poprosiła o przygotowanie projektu uchwały
pozostawiając kwotę 58.000zł na dotacje do spółek wodnych. Następnie odczytała projekt
uchwały, i przeprowadziła głosowanie nad tymże projektem.

Lp. Imię i nazwisko radnego za przeciw wstrzymujący
1. Chojnacka Jadwiga za - -
2. Grycz Henryk - - wstrzymujący
3. Jurga Marek za - -
4. Kaczmarek Jarosław za - -
5. Mejza Krystian za - -
6. Michałowski Andrzej za - -
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7. Niewrzendowska Aneta za - -
8. Pawełczyk Janina za - -
9. Pieprzyk Lidia - - -
10. Ratajczak Roman - - wstrzymujący
11. Rusiak Zenon za - -
12. Rzepczyński Jan - - wstrzymujący
13. Szczepaniak Hieronim za - -
14. Szermelek Wiesława - - wstrzymujący
15. Woroch Jacek - - wstrzymujący

Razem 9 - 5

Uchwała nr XLII/269/18 została zatwierdzona 9 głosami „za” przy 5 wstrzymujących i
stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk nawiązując do odczytanej w sprawozdaniu
przewodniczącej pkt. 7 korespondencji CBA Departament Postępowań Kontrolnych z dnia 27
lutego 2018 roku która wpłynęła do Rady MiG wniosła o poszerzenie porządku obrad XLII
Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk w punkcie 7. Rozpatrzenie projektów uchwał o podpunkt j)
zlecenie kontroli przez Komisję Rewizyjną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przystąpiła do głosowania nad poszerzeniem porządku
obrad, który następnie został jednogłośnie zatwierdzony 14 głosami „za”.

j) zlecenie kontroli przez Komisję Rewizyjną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały, i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Radny Krystian Mejza zgłosił błąd – data uchwały.
Uchwała nr XLII/270/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.

8. Informacja o postępie prac dotyczących obwodnicy.
Maria Marchlewska odczytała korespondencję z dnia 13.11.2017r. i uzyskanej na nią
odpowiedzi. Jednocześnie zapewniła o braku późniejszej korespondencji w przedmiotowej
sprawie.
Maria Marchlewska poinformował, że w drodze weryfikacji biuletynu informacyjnego
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wyszukano informację o aktualizacji
planu transportowego w zakresie listy przedsięwzięć na drogach wojewódzkich, która została
zatwierdzona uchwałą nr 4892/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lutego
2018r. Powyższe informacje nie zostały umieszczone na stronie www.dolsk.pl w zakładce
obwodnica, gdyż informacje te nie zostały przekazane do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk w
drodze korespondencji z Wielkopolskim Urzędem  Wojewódzkim w Poznaniu.
Ponadto Maria Marchlewska poinformowała, o wystosowanym piśmie do Marszałka
Województwa Wielkopolskiego zorganizowanie spotkania w sprawie przebiegu obwodnicy
miasta Dolsk w związku z trwającymi pracami nad studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk, na które nie odpowiedzi nie
otrzymaliśmy.

9. Odpowiedzi  na interpelacje radnych.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała odpowiedzi na interpelację radnego
Hieronima Szczepaniak dotyczącą pracownika informatyka, co stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.

Następnie Przewodnicząca RMiG Dolsk odczytała odpowiedzi pytania mieszkańca gminy
Dolsk przedstawione w pkt. 7 Sprawozdania Międzysesyjnego Przewodniczącej na XL Sesji
Rady Miasta i Gminy Dolsk, które następnie zostały szczegółowo omówione przez
Kierownika MGOSiR w Dolsku Witolda Opielewicza. Odpowiedzi na pytania stanowią
załącznik nr 21 do protokołu.
Witold Opielewicz odpowiedział na zadane pytanie mieszkańca (patrz sprawozdanie
Przewodniczącej Rady pkt.6. Mieszkaniec Dolska zadał pytanie – dlaczego na plaży został
zdemontowany ze zjeżdżalni słoń i już nie powrócił na swoje miejsce?) informując, że słonik
jest na plaży, usunięty został wieloryb gdyż został zniszczony przez wandali.
poprosił o weryfikację zgłaszanych przez mieszkańców gminy Dolsk pytań i możliwości
odpowiedzi na nie niekoniecznie na Sesjach Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała odpowiedź na interpelację złożoną przez
radnego Andrzeja Michałowskiego, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Radny Andrzej Michałowski poprosił o głos a następnie poinformował, że otrzymał od
Burmistrza MiG Dolsk zapewnienie, że będzie uczestniczył przy odbiorze drogi w
Pokrzywnicy, pomimo że Pani Leciejewska poinformowała że Radny Andrzej Michałowski
nie jest potrzebny przy odbiorze drogi.

Maria Marchlewska zapewniła, że Radny Andrzej Michałowski wiedział o odbiorze drogi,
jednakże nie był zainteresowany.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przerwała dyskusję, a Radnemu Andrzejowi
Michałowskiego zasugerowała aby obserwował wykonaną drogę i zgłaszał ewentualne uwagi
gdyż inwestycja jest objęta gwarancją.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała odpowiedź na zgłoszoną interpelację przez
Radną Jadwigę Chojnacką.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała odpowiedź na zgłoszoną interpelację przez
Radną Janinę Pawełczyk. Następnie poinformowała, że odpowiedź otrzymała 27 lutego tak
więc przedłożona informacją nie została jeszcze przeanalizowania. Jednakże Przewodnicząca
Janina Pawełczyk odnosząc się do otrzymanej odpowiedzi na interpelację w sprawie
dzierżawy części budynku magazynowego położonego na działce nr 1468 skierowała pytanie
do Burmistrza jak się czują mali przedsiębiorcy, którzy mają małe sklepy i małą działalność
płacą od metra działalności podatek i muszą wpłacić każdy grosz do urzędu się w sytuacji
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gdzie jeden z przedsiębiorców jest wyróżniany, gdyż jak nie ma dzierżawy to nie jest
naliczony podatek od działalności.
Maria Marchlewska poinformowała, że wskazany przedsiębiorca jest jednym z nielicznych
który ma zgłoszoną działalność gospodarczą i płaci podatek od działalności. Potwierdziła, że
sporadycznie przedsiębiorca korzystał z obiektu. Przypomniała, że sprzedaż przedmiotowej
nieruchomości wiąże się z wydaniem decyzji o zmianie warunków zabudowy i wszystkich
podjętych działań, które podjęto w sprawie omawianej nieruchomości.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o przygotowanie umowy na wynajem jeżeli
takowa jest.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Jarosław Kaczmarek poprosił o informację czy „Mróz” jest płatnikiem podatku od
działalności gospodarczej. Z wyszczególnieniem na podmioty gospodarcze i w jakiej kwocie?
Prośba na podstawie zapytań mieszkańców gminy.

Radny Hieronim Szczepaniak zapytał o toaletę publiczną przy parkingu w Dolsku, kiedy
jest czynna?
Burmistrz Henryk Litka odpowiedział, że w zależności od pory roku od świtu do
zmierzchu, w nocy nieczynna, przez cały rok.

11. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Marek Jurga poinformował,
że wraz z Komisją Budżetu i Spraw Gospodarczych odbyła wspólne posiedzenie w
przedmiocie utrudnień mieszkańców Lubiatówka i wystosowała zapytania do Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Śremie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Śremie oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział
Regionalny w Poznaniu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Marek Jurga wspomniał
również ustalenia dotyczące informowania przyszłych inwestorów przydomowych
oczyszczalni o utrudnieniach w zbyciu osadu.

Radny Roman Ratajczak zapytał o możliwości rozbudowy sieci gazowej?
Maria Marchlewska poinformowała, że gazownictwo nie jest zainteresowane rozbudową sieci
na terenie gminy Dolsk.
Burmistrz Henryk Litka przypomniał o ankietach mieszkańców i przedsiębiorców w
sprawie korzystania z sieci gazowniczej a rzeczywistością, która znacznie różniła się od
ankiet.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk złożyła zapytanie prosząc o wyjaśnienie burmistrza w
sprawie odbioru osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków przez Przedsiębiorstwo
Komunalne w Śremie
Radny Jacek Woroch – nie możemy mieszkańców pozostawić samym sobie.



15

Radny Andrzej Michałowski zapytał gdzie się znajduje kamień brukowy, który usunięto z
drogi przy budowie kanalizacji w Księginkach?
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że odpowiedzi udzieli w formie pisemnej.

Mieszkaniec gminy prosząc o głos zapytany przedstawił się i wyraził zgodnę na
opublikowanie danych osobowych Bartosz Mikołajczak podziękował za podjęcie uchwały w
sprawie zgłoszenia sołectwa Księginki do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-
2020”. Następnie poinformował w roku 2018 nie są planowane nabory konkursowe na
tworzenie nowych miejsc przedszkolnych.

12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany.

Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XLII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Protokolant             Przewodnicząca Rady
Magdalena Pawłowska          Janina Pawełczyk


