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 PROTOKÓŁ NR XLVIII/18

z XLVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 19 września 2018 roku
godz. 10.00-13.30

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 Dolsk
2. Maria Woroch Z-ca Kierownika Referatu Finansowego
3. Mirella Godawa -  Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
4. Maria Marchlewska  - Kierownik Referatu Gospodarczego
5. Daria Rosiak -  Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
6. Andrzej Ratajczak -  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
7. Alicja Olschak-  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 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 13 radnych, wobec
czego rada władna jest podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o zmiany w porządku obrad. Wobec braku
zmian Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała porządek obrad ustalony na dzisiejszą
sesję, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok,
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029,
c) w sprawie Statutu Gminy Dolsk,
d) w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej

dla spółek wodnych,
e) w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

7. Zapoznanie rady z ostateczną treścią deklaracji w sprawie 100. Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad.
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Porządek obrad został zatwierdzony 13 głosami „za”.

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

powiedziała, że protokół z obrad XLVII 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 – 13 radnych głosowało „za”.

Ad.4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka przedstawił sprawozdanie z działalności

międzysesyjnej, a Zastępca Kierownika Referatu Finansowego M. Woroch poinformowała
o wydanych w czasie międzysesyjnym Zarządzeniach Burmistrza. Informacje te  stanowią
załącznik nr 3 do protokołu. Jednocześnie Burmistrz poinformował, że w dniu 17.09.2018
roku wpłynęła korekta deklaracji z firmy E.ON. Energie Odnawialne Sp. z o.o.   Na ten
moment zadeklarowana kwota na rok 2018 wynosić będzie 264.000,00 zł. Jest to bardzo duża
różnica w porównaniu do kwoty zadeklarowanej na początku roku, która wynosiła 700.000,00
zł. Firma E.ON. Energie Odnawialne Sp. z o.o.  zwróciła się o zaliczenie nadpłaty na pokrycie
bieżących zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości. Gmina wystąpi
z wnioskiem o udostępnienie dokumentów, wg których obliczana jest kwota podatku.

Przewodnicząca J. Pawełczyk zauważyła, że kwota zadeklarowana w korekcie
jest również znacząco niższa od kwoty z ubiegłych lat, która wynosiła ok. 300.000,00 zł.

Na zakończenie Burmistrz H. Litka poinformował, że obecnie czekamy
na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, którego posiedzenie dotyczące elektrowni
wiatrowych jest zaplanowane na 27.09.2018 r.

Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk następnie udzieliła głosu przewodniczącym
komisji stałych z prośbą o przedstawienie  informacji z działalności poszczególnych komisji.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że wspólnie
z Komisją Budżetu i Spraw Gospodarczych odbyli posiedzenie dotyczące budowy tuczarni
w Małachowie.

Na pytanie odnośnie postępu prac przy udrażnianiu kanału przy ul. Podgórnej w Dolsku,
Burmistrz poinformował, że dokumentacja opracowana, ale kosztorys opiewa na kwotę ok.
300.000,00 zł, a w budżecie takie środki nie zostały zaplanowane na tą inwestycję.
Dokumentacja jest do wglądu w Referacie Gospodarczym.

 Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk ogłosiła przerwę
od godz. 10.40 do godz. 11.15.
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 11.10.
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Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok. Projekt uchwały omówiła

Z ca Kierownika Referatu Finansowego M. Woroch. W rozdziale 01042 Wyłączenie
z produkcji gruntów rolnych w § 2710 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących) zwiększa się planowane dochody
z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie 15 300,00 zł na zakup sadzonek drzew
miododajnych.

· W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 0970 (wpływy z różnych dochodów)
zwiększa się planowane dochody z tytułu otrzymania darowizny w kwocie 1 000,00
zł na budowę chodnika w Dolsku, przy ul. Polnej.

· W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się planowane dochody
w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 6 000,00 zł tytułem wpływu większych
dochodów niż planowane za udzielenie ślubu poza urzędem.

· W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
zwiększa się planowane dochody w § 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych) o kwotę 10 000,00 zł tytułem wpływu większych dochodów
niż planowane za udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

· W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego zwiększa się planowane dochody w § 2920 (subwencje ogólne
z budżetu państwa) o kwotę 37 219,00 zł tytułem zwiększonej subwencji na zakup
pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Masłowie.

· W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe zwiększa się planowane dochody w § 0750
(wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę 8 225,97 zł z tytułu
wynajmu pomieszczeń dla ZHR Okręg Wielkopolski w Poznaniu w lipcu 2018 r.

· W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się planowane
dochody w § 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)
z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z wynajmu świetlic.

Po stronie wydatków zmiany zostały wprowadzone w następujących rozdziałach:
· W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
o kwotę 17 000,00 zł na zakup drzew miododajnych
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę
11 630,00 zł na posadzenie drzew miododajnych

· W rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne  zwiększa się planowane wydatki
w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 1 000,00 zł

· W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza
się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 4 900,00 zł

· W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się planowane
wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 400,00 zł konieczną
do sfinalizowania zadania: zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk

· W rozdziale 715023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)
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-  zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
o kwotę 6 800,00 zł tytułem zakupu oprogramowania do obsługi środków trwałych
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę
10 200,00 w związku z obsługą RODO

· W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów
- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 3 310,00 zł
na zakup energii

· W rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejsza się planowane wydatki w § 4300
(zakup usług pozostałych) o kwotę 1 000,00 zł na wniosek sołectwa Mszczyczyn

· W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)
o kwotę 30 000,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki w § 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek)
o kwotę 37 759,00 zł  na zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej
w Masłowie i w Dolsku
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę
6 225,97 na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolsku

· W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się planowane wydatki w § 2310 (dotacje
celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 30 000,00 zł w celu
zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci
z gminy Dolsk do przedszkoli poza gminą Dolsk

· W rozdziale 80110 Gimnazja  zwiększa się planowane wydatki w § 4240 (zakup
środków dydaktycznych i książek) o kwotę 1 460,00 zł na wniosek dyrektora Szkoły
Podstawowej w Dolsku (środki zostały przesunięte z rozdziału 80101 § 4240)

· W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na wniosek dyrektora OPS dokonuje
się następujących zmian:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4430 (różne opłaty i składki) o kwotę 94,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4440(odpisy na ZFŚS) o kwotę 1186,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4510 (opłaty na rzecz budżetu państwa)
o kwotę 94,00 zł

· W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się planowane wydatki
w § 4440(odpisy na ZFŚS) o kwotę 1186,00 zł,

· W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się planowane
wydatki o kwotę 39 010,00 zł w § 2650 (dotacje przedmiotowa z budżetu
dla samorządowego zakładu budżetowego)

· W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się planowane
wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 11 630,00 zł

· W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  zwiększa się planowane wydatki
w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 19 380,00 zł

· W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 16 941,00:
- na wniosek sołectwa Masłowo – 5 000,00 zł
- na wniosek sołectwa Mszczyczyn – 6 141,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia świetlic - 5 800,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 7 000,00 zł
na zakup energii
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- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę
3 500,00 zł

 - na wniosek sołectwa Masłowo – zmniejszenie o 5 000,00 zł,
 - na wydatki związane z remontem świetlic – zwiększenie 1 500,00 zł

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę
4 900,00 na przeglądy świetlic i książki obiektów)
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę
1 080,00 zł w związku z zakończeniem wynajmu pomieszczenia na świetlicę
i ponoszonych z tym opłat w miejscowości Mszczyczyn

· W rozdziale 92695 Pozostała działalność na wniosek sołectwa Mszczyczyn:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
o kwotę 213,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę
5 000,00 zł
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę
354,00 zł

Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk  zwróciła uwagę na fakt, że umowa na posadzenie
drzewek została podpisana przed zabezpieczeniem środków w budżecie. Jest to kolejna
sytuacja, kiedy zdaniem J. Pawełczyk Rada została postawiona przed faktem dokonanym i tak
naprawdę bez możliwości podjęcia innej decyzji. Zdaniem radnych drzewka powinny zostać
posadzone przy współpracy sołectw i pracowników gospodarczych zatrudnionych w urzędzie.
Poza tym, zdaniem radnego M. Jurgi sadzenie drzew przy drogach, które powinny być
remontowane jest bezcelowe. Poproszono o przybycie na obrady sesji pracownika
zajmującego się pozyskaniem dotacji na zakup drzewek miododajnych i pilotującego sprawę
nasadzeń Pani I. Skorupki.

Przewodnicząca J. Pawełczyk ogłosiła 5 minutową przerwę.
Obrady wznowiono o godz. 11.25.

 Do obrad dołączyła I. Skorupka, która przedstawiła warunki podpisanej umowy
związanej z nasadzeniami drzew oraz warunki pozyskanej dotacji. Poinformowała, że została
podjęta decyzja o podpisaniu umowy na nasadzenia, gdyż ilość zakupionych drzewek
miododajnych  i obszar, którego nasadzenia dotyczą jest rozległy i pracownicy gospodarczy
nie byliby wstanie samodzielnie tych prac wykonać. Umowa została podpisana w dniu
29.08.2018 roku. Obecnie prace związane z nasadzeniami już się rozpoczęły.
 Przewodnicząca J. Pawełczyk, stwierdziła, że nie można podpisywać umowy, nie mając
zapewnionych na ten cel środków w budżecie.
 M. Woroch poinformowała, że środki w budżecie były zapewnione w rozdziale  90004
utrzymanie zieleni w miastach i gminach, ale Urząd Marszałkowski wymaga, aby dotacja
była rozliczona z rozdziału 01042 rolnictwo i łowiectwo wyłączenie z produkcji gruntów
rolnych. Tym właśnie jest podyktowana zmiana w uchwale budżetowej związana
z nasadzeniami drzew.
 Zdaniem J. Pawełczyk nie było zapewnionych środków na realizację nasadzeń.
 Radny  Z. Rusiak dopytywał się, kto będzie sprawował kontrolę nad posadzonymi
drzewami i czy opieka, na którą mamy zabezpieczyć środki została wykonana prawidłowo
i nie ubytków w drzewach.
I. Skorupka przypomniała radnym, że na komisjach radni byli informowani o nasadzeniach,
więc takie wiadomości były przekazywane. Drogi, przy których maja odbyć się nasadzenia
zostały wskazane już w momencie składania wniosku i w tym momencie nie ma możliwości
zmiany docelowych miejsc nasadzeń. Podpisaną umową jesteśmy związani, drzewa muszą
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być posadzone do końca września, abyśmy o czasie mogli rozliczyć się z Urzędem
Marszałkowskim z dotacji.
 Przewodnicząca J. Pawełczyk wyraziła swoją opinię,  w której poinformowała zebranych,
że radni zostali po raz kolejny postawieni przed faktem dokonanym. Jednocześnie
 Przewodnicząca uważa, że osoba podpisująca umowę powinna sama ponieść te koszty,
gdyż rada nie wyraża zgodny na zmiany w uchwale budżetowej.
 Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska przypomniała radnym, że umowa
została podpisana 29 sierpnia 2018 roku, a komisje obradowały dopiero we wrześniu.
 Radny H. Szczepaniak uważa, że nasadzenia nowych drzew są potrzebne, ale zabrakło
konsultacji.
 Kierownik Referatu Gospodarczego  M. Marchlewska zadała pytanie, czy sołtysi
podjęliby się opieki nad drzewami.
 Radny J. Rzepczyński poinformował, że przy drodze na Ostrowieczno są posadzone
drzewa miododajne przez Powiat Śremski, tymi drzewami w tym momencie nikt się już nie
opiekuje i te drzewka przetrwały. Roczna opieka, na którą została podpisana umowa zapewni
w pierwszym roku prawidłowe ich ukorzenienie co wpłynie pozytywnie na dalszy ich wzrost.
 Przewodnicząca J. Pawełczyk prosi adwokata M. Kropidłowskiego o  wyrażenie opinii
dotyczącej całej sytuacji.
 Adwokat M. Kropidłowski uważa, że podpisanie umowy i powierzenie zadania
profesjonaliście jest dobrym posunięciem. Jest to zabezpieczenie dla gminy, gdyż okres
trwałości wynosi 5 lat.
Zerwanie podpisanej umowy nie jest prostym postępowaniem, należy ją dobrze
przeanalizować.
 Radny J. Kaczmarek prosi o sprawdzenie, jaki jest okres wypowiedzenia umowy i czy
zawarty jest w umowie zapis o karze umownej. Należy to sprawdzić, gdyż może się okazać,
że koszt zerwania umowy będzie wysoki i to posunięcie nie będzie dobrym rozwiązaniem.

Przewodnicząca J. Pawełczyk ogłosiła o godz. 11.55 przerwę i poprosiła adwokata
M. Kropidłowskiego o przeanalizowanie umowy i przedstawienie opinii prawnej.
Wznowienie obrad nastąpiło o godzinie 12.15.

 Adwokat M. Kropidłowski poinformował, że szczególnej odpowiedzialności gminy
za zerwanie umowy nie ma, kary są zastrzeżone dla wykonawcy. Jednakże Kodeks Cywilny
w art. 746 mówi o odpowiedzialności i wynika z niego, że dający zlecenie może
je wypowiedzieć w każdym czasie. Jeśli jednak się na to zdecyduje, to powinien zwrócić
przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia.
Gdy zlecenie było odpłatne, to powinien zapłacić przyjmującemu zlecenie część
wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. Jeżeli wypowiedzenie
nastąpiło bez ważnego powodu, powinien dodatkowo zapłacić odszkodowanie. Analogicznie
wygląda sprawa, gdy umowę wypowiada przyjmujący zlecenie. Może to zrobić w każdym
czasie. Jednakże, gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego
powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
 Adwokat M. Kropidłowski przedstawił sytuację cywilno - prawną i stwierdził, że w tym
momencie nie jest zasadne zerwanie umowy, należy tylko pilnować etapu wykonania prac.
 J. Pawełczyk powtórzyła, że komisje nie wypowiedziały się pozytywnie o projekcie
budżetu i rada została poinformowana po czasie.
 Sekretarz M. Godawa informuje, że zmiana w uchwale budżetowej wynika tylko
i wyłącznie ze zmiany klasyfikacji, a nie z braku środków finansowych. Środki były
zabezpieczone w momencie podpisania umowy i gdyby nie konieczność dostosowania
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sprawozdania do wymogów Urzędu Marszałkowskiego nie byłoby tych zmian. Urząd
Marszałkowski narzuca obowiązek rozliczenia z konkretnych rozdziałów.
 Przewodnicząca J. Pawełczyk, prosi o zapisanie w protokole, aby odbiór prac po rocznym
okresie opieki nad drzewami został przeprowadzony przy udziale członków Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przed wypłaceniem kwoty wykonawcy.

Obrady sesji o godzinie 12,00 opuścił radny M. Jurga.
Wobec powyższego w obradach sesji uczestniczy obecnie 12 radnych.

 Radny J. Kaczmarek jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
poinformował, że po wysłuchaniu wszystkich argumentów i uwag za zgodą pozostałych
członków komisji wyraża opinię pozytywną do zaprezentowanego kształtu projektu uchwały
budżetowej.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.

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

Razem 9 - 3

Uchwała nr XLVIII/304/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018
rok została uchwalona 9 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” i stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029.
Projekt uchwały omówiła Z-ca Kierownika Referatu Finansowego M. Woroch. Wobec braku
pytań, Przewodnicząca J. Pawełczyk odczytała projekt uchwały. Uchwała nr XLVIII/305/18
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029 została
przyjęta 12 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c) Statutu Gminy Dolsk.
Omówienia poczynionych zmian podjęła się Sekretarz Gminy M. Godawa. Zaznaczyła,
że wszystkie zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Adwokat
M. Kropidłowski poinformował, że nowy statut wejdzie z życie z pierwszym dniem nowej
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kadencji. Zmiany wprowadzone w statucie uchwalonym  w grudniu 2017 roku bardzo
ułatwiły i skróciły prace nad obecnym statutem, gdyż wystarczyły zmiany kosmetyczne,
aby uaktualnić w nim zapisy. Wobec braku pytań Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Uchwała nr XLVIII/306/18 została przyjęta 12 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 7
do protokołu.

 Przewodnicząca J. Pawełczyk ogłosiła 5 min. przerwę.

d) zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla
spółek wodnych.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, wobec
czego Przewodnicząca przystąpiła do odczytania go.
Uchwała nr XLVIII/307/18 w sprawie zasad udzielania, trybu postepowania i sposobu
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych została jednogłośnie 12 głosami „za”
uchwalona. Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.

e) udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
Zasadność podjęcia tej uchwały omówiła J. Pawełczyk. Odczytała pismo, które wpłynęło
do Rady Miasta i Gminy w Dolsku w dniu 24.07.2018 od Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o. o dot. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego przedsiębiorstw
gazowniczych w Uchwale nr XX/143/12 Rady Miasta i Gminy Dolsk. Wobec braku pytań
Przewodnicząca przystąpiła do odczytania projektu uchwały i załącznika do uchwały, który
jednocześnie stanowi odpowiedź do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Uchwała
nr XLVIII/308/18 została 12 głosami „za” przyjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9
do protokołu.

Ad. 7. Zapoznanie rady z ostateczną treścią deklaracji w sprawie 100. Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919.
 Przewodnicząca J. Pawełczyk odczytała radnym ostateczną treść deklaracji, która
wpłynęła  do biura rady. Poinformowała, że wniosku Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych o dopisanie nazwiska Stanisława Malinowskiego Starostwo Powiatowe
w Śremie nie uwzględniło. Odczytała w związku z tym odpowiedź Starostwa
o nieuwzględnieniu Stanisława Malinowskiego w treści deklaracji. Przewodnicząca
poinformowała radnych o przebiegu uroczystej sesji, która odbędzie się 21.09.2018 r. w auli
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie. Radni przyjęli zaproponowaną treść deklaracji.

Ad. 8. Odpowiedzi  na interpelacje radnych.
 Przewodnicząca J. Pawełczyk odczytała odpowiedzi na 2 interpelacje i jedno uzupełnienie
do interpelacji.
Pierwsza interpelacja została złożona przez Radnego K. Mejzę – sprawa dotyczyła poboru
wody z hydrantu przy OSP w Dolsku. Przewodnicząca odczytała odpowiedź. Natomiast druga
interpelacja złożona przez Radnego J. Kaczmarka – sprawa dotyczyła prośby o zmianę trasy
kursowania autokaru na trasie  Śrem Mełpin -  również Przewodnicząca odczytała odpowiedź.
Uzupełnienie odpowiedzi do interpelacji dotyczy sprawy wycinki drzew na terenie gminy
złożonej przez J. Pawelczyk.  J. Pawełczyk uważa, że uzupełnienie odpowiedzi do interpelacji
jest niewystarczające, osoba pilotująca sprawę wycinki drzew i sprzedaży tego drewna
nie zadbała o finanse gminy. Przewodnicząca Kwestionuje sposób sprzedaży drewna i uważa,
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że można było pozyskać dużo większą kwotę za sprzedaż drewna.  Kierownik Referatu
Gospodarczego M. Marchlewska poinformowała, że teren,  na którym była prowadzona
wycinka jest trudno dostępny, podmokły i bez możliwości bezpośredniego wjazdu.
Zaznaczyła, że działka nie ma dostępności do drogi, drzewa wyrządziły szkodę już dwa razy
i ta wycinka była konieczna. Przewodnicząca uważa, że powinien być przeprowadzony
przetarg na sprzedaż drewna.
M. Marchlewska prosi o ustosunkowanie się pisemnie do wymienionych zarzutów.
Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego punktu obrad sesji.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych.

Wobec braku  interpelacji i zapytań radnych Przewodnicząca przeszła do omawiania

kolejnego punktu obrad.

Ad. 10. Wolne głosy i wnioski.

Radny J. Rzepczyński prosi o zdjęcie banneru przy placu wzdłuż drogi wojewódzkiej
434 informującego o Dożynkach Powiatowo Gminnych, gdyż jest on już nieaktualny.

Sekretarz  M. Godawa poinformowała, że jest szykowany nowy  baner, który zastąpi
obecny.

Mieszkaniec gminy B. Mikołajczak – który wyraził zgodę na udostępnienie swoich
danych  osobowych  prosi  o  odpowiedź na  pytanie,  czy  planując  fundusz  sołecki  we  wsi
Księginki na rok 2019, mieszkańcy mogą dysponować całą jego kwotą, czy może
są przewidziane plany związane z budową świetlicy w tej miejscowości i czy należy
zabezpieczyć  środki z funduszu na tą inwestycję.

Sekretarz M. Godawa poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie mamy podpisanej
umowy z Urzędem Marszałkowskim,  więc mieszkańcy mogą dysponować całym funduszem
sołeckim. Jeżeli będzie taka konieczność, to będzie można zrobić przesunięcia w funduszu
sołeckim.

Mieszkaniec poruszył również temat placu zabaw znajdującego się w Księginkach, który
nie uzyskał odbioru budowlanego z powodu podmurówki znajdującej się na tym placu.
Sekretarz M. Godawa, poinformowała, że sołtys wsi został zobowiązany do rozbioru murku,
który stanowi samowolę budowlaną. Sołtys każdą budowę na placu powinien uzgodnić
z pracownikiem urzędu M. Leciejewska lub   K. Przykłotą.

Ad. 11. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został

wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XLVIII Sesję Rady Miasta
i Gminy Dolsk.

Protokolant             Przewodnicząca Rady
Agnieszka Bąk            Janina Pawełczyk


