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 PROTOKÓŁ NR XLVII/18

z XLVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 23 lipca 2018 roku
godz. 09.00-11.30

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 Miasta i Gminy Dolsk
3. Mirella Godawa Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
4. Daria Rosiak Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
5. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

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 11 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. Burmistrz H. Litka
zabrał głos i wystąpił z wnioskiem o poszerzenie  porządku obrad w punkcie 6 o następujący
projekt uchwały:

- uchwała w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Dolsku

w drodze przetargu.

 Na salę obrad przyszli radni H. Grycz oraz L. Pieprzyk. Obecnie na sali znajduje się

13 radnych.

Przewodnicząca J. Pawełczyk  odczytała nowy porządek obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a)  przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

ścieków obowiązującego na terenie gminy Dolsk do organu regulacyjnego;
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b) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, na cele nie związane

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

c) określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów

sportowych;

d) zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze;

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego we wsi Mełpin gmina Dolsk;

f) zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2018

g) zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Dolsku w drodze przetargu

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony 13 głosami „za”.

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

że protokół z  obrad XLVI 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.
Radni do przedstawionej informacji nie wnieśli zapytań.

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 Stałych nie skorzystali z udzielonego im prawa głosu.

Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

ścieków obowiązującego na terenie gminy Dolsk do organu regulacyjnego.
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Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska. W dniu
25 maja 2018r. do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk wpłynęło pismo firmy Śremskie Wodociągi
Sp. z o.o. ze Śremu wraz z projektem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków, a dnia 11 czerwca 2018r. stosowny dokument złożył Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dolsku.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152) rada gminy,
na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków
opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
Szczegółowa analiza projektu regulaminu była omawiana na posiedzeniu komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych w dniu 16 lipca 2018 roku.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych poinformował o zaakceptowaniu
przedstawionego projektu regulaminu i Przewodnicząca przystąpiła do odczytania projektu
uchwały.
Uchwała nr XLVII/297/18 w przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Dolsk do organu regulacyjnego
została przyjęta 13 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla
których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, na cele nie związane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 Uzasadnienie do uchwały odczytała Kierownik referatu Gospodarczego M. Marchlewska.
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2017r.,poz. 2222 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego
wysokość stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Obecnie na terenie Polski
prowadzone są działania związane z rozbudową sieci szerokopasmowej w ramach poprawy
dostępu do szybkiego internetu, co może mieć znaczący wpływ na atrakcyjność
poszczególnych regionów. Zgodnie z art. 40 ust. 7 ustawy o drogach publicznych, opłata
za umieszczenie obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych
dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nie może
przekroczyć 20 zł. za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Drogi gminne stanowią najniższą
z kategorii dróg publicznych, a obniżenie stawek opłat może wpłynąć pozytywnie na rozwój
sieci szerokopasmowej w danym obszarze.
M. Marchlewska poinformowała, że okoliczne gminy takie jak Książ Wlkp., Brodnica i Śrem
również przyjęły stawkę opłat rekomendowana przez Ministerstwo Infrastruktury. Powiat
Śremski na ten moment nie obniżył stawek opłat za wbudowanie urządzeń w pasie
drogowym.
J. Pawełczyk zauważyła, że takie wybiórcze przeprowadzenie  przez firmę INEA inwestycji
prowadzi tylko do skłócenia mieszkańców, osoby do których sieć nie zostanie doprowadzona
nie mogą zrozumieć dlaczego do sąsiada sieć szerokopasmowa dochodzi, a do ich domostwa
już nie. J. Pawełczyk stwierdziła, że obniżenie stawek w sytuacji, w której nie mamy
gwarancji, że cała gmina zostanie podłączona nie jest dobrym rozwiązaniem. Burmistrz H.
Litka w tym momencie dodał, że patrząc w ten sposób żadna inwestycja w gminie
nie mogłaby być przeprowadzona, gdyż wszystkie  prace  prowadzone są etapami. Według
naszej wiedzy w 14 miejscowościach sieć może być teraz wbudowana, biała plama
to 10 miejscowości, ale uważa, dodał Burmistrz, że powinniśmy otworzyć furtkę
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dla tej inwestycji w postaci obniżenia stawek wg zaproponowanego przez Ministerstwo
schematu.
J. Pawełczyk zaproponowała, aby w takim razie zastosować obniżenie stawki tylko
do wysokości 10,00 zł a nie do rekomendowanej stawki w wysokości 5,00 zł.
Radny H. Grycz dodał, że i tak większość sieci internetu szerokopasmowego będzie
przebiegać w drogach powiatowych. Radny J. Woroch uważa, że radni powinni przyjąć
zaproponowany projekt uchwały, gdyż da to szansę na szybki internet  chociaż wśród części
mieszkańców.
Przewodnicząca J. Pawełczyk poprosiła o przedstawienie wyliczenia dochodów gminy
z tytułu wbudowanych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w sieci dróg gminnych.
W związku z tym zarządzono 10 min. przerwę w obradach.
O godzinie 10.00 Przewodnicząca rady wznowiła obrady, a zastępca kierownika referatu
finansowego M. Woroch poinformowała radnych, że z tyt. rocznych opłat za wbudowane
urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej dochody budżetu gminy wynoszą od firmy
INEA SA 663,75 zł, a od firmy Easyhost 2176,53 zł.  M. Woroch dodała jeszcze, że te firmy
zobowiązane są do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowli.
Radny J. Kaczmarek poinformował, że Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, po czym przystąpiono do głosowania.
Uchwała nr XLVII/298/18 w ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, na cele
nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego została
przyjęta 12 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.

c) określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych.

Projekt uchwały omówiła Sekretarz M. Godawa. Poinformowała, że podjęta w tej samej
materii w dniu 28 marca 2018 roku Uchwał nr XLIII/276/18 w sprawie określenia zasad
i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych została
unieważniona na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego nr KN-
1.4131.1.178.2018.7 z dnia 30 kwietnia 2018 roku. Obecny projekt uwzględnia zastrzeżenia
Wojewody Wielkopolskiego ujęte w rozstrzygnięciu nadzorczym. Wymienione w uchwale
zostały dyscypliny sportowe o szczególnym znaczeniu dla gminy Dolsk oraz szczegółowo
zostały określone wysokości stypendiów za osiągnięte w danych kategoriach sportowych
miejsca. Na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa w dniu 20 lipca 2018 roku zostały wypracowane nowe daty, w których
należy złożyć wnioski. Zmiana została ujęta w paragrafie 4 pkt 4, podpunkt 1 i 2, gdzie
terminy zostały wydłużone do 7 czerwca  za osiągnięcia  w miesiącu grudzień – maj,
7 grudnia za osiągnięcia w miesiącu czerwiec- listopad.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
J. Woroch poinformował, że komisja akceptuje projekt uchwały z przedstawionymi
poprawkami.
Uchwała nr XLVII/299/18 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania
oraz wysokości stypendiów sportowych została uchwalona 13 głosami „za”, stanowi
ona załącznik nr 7 do protokołu.

d) zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze.
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Uzasadnienie do uchwały odczytała Sekretarz M. Godawa, poinformowała, że w dniu 14
czerwca 2018 roku, Wojewoda Wielkopolski wydał Zarządzenie Zastępcze nr KN-
I.4102.37.2018.7 w sprawie nadania ulicy 9 Maja położonej w  miejscowości Dolsk nazwy
Stanisława Taczaka. Natomiast Rada Miasta i Gminy Dolsk w dniu 28 marca 2018 roku
podjęła Uchwałę nr XLIII/271/18 w sprawie podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze,
określając w jej treści m.in. granice i numery poszczególnych okręgów,  z których każdy
obejmuje wskazane w uchwale ulice. Wobec powyższego należy dokonać zmiany w treści
ww. uchwały dostosowując nazwę ulicy 9 Maja do obecnie obowiązującej. Przewodniczący
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych J. Kaczmarek, poinformował, że komisja
pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały, który następnie odczytała
Przewodnicząca Rady.
Uchwała nr XLVII/300/18 została przyjęta jednogłośnie, 13 głosami „za”, stanowi ona
załącznik nr 8 do protokołu.

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Mełpin gmina Dolsk.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska. Dnia
11.06.2018 r. do UMiG Dolsk wpłynął wniosek mieszkańca gminy z prośbą o zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Mełpin. Wobec
zainteresowania inwestora budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym lub
wielorodzinnym, istnieje potrzeba sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego we wsi Mełpin, gmina Dolsk. Obecne jest to teren
zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym. Takie przeznaczenie terenu
wyklucza możliwość realizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
lub wielorodzinnego o co wnioskuje zainteresowany. Wprowadzenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej na przedmiotowym terenie będzie stanowić
kontynuację zabudowy, która znajduje się w bliższym i dalszym sąsiedztwie, a przede
wszystkim na terenach bezpośrednio sąsiadujących, stanowiących zabudową mieszkaniową
jednorodzinną. Opracowanie zmiany niniejszego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Mełpin ma na celu uwzględnienie aktualnych potrzeb
inwestycyjnych oraz określenie zasad zagospodarowania terenu.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych opiniuje przedstawiony projekt pozytywnie, o czym
poinformował  radny J. Kaczmarek. Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

 Uchwała nr XLVII/301/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Mełpin gmina Dolsk została
uchwalona 13 glosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

f) zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2018.
Projekt uchwały omówiła Zastępca Kierownika Referatu Finansowego M. Woroch.
Poinformowała, że zmiany w dochodach wynikają z  konieczności wprowadzenia w budżecie
zmian z tytułu otrzymanych dotacji ze Starostwa Powiatowego w Śremie, natomiast zmiany w
wydatkach wynikają z konieczności przesunięcia środków pomiędzy paragrafami
w funduszach sołeckich, o co wnioskowali poszczególni sołtysi.
 W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się planowane dochody w § 6300
(dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych) o kwotę 25 500,00 zł tytułem otrzymania pomocy finansowej w formie
dotacji  celowej  od  Powiatu  Śremskiego  na  zakup  kamery  termowizyjnej  dla  OSP  Dolsk
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(15 500,00 zł) oraz na zakup bramy garażowej i atestowanej drabiny dla OSP Masłowo
(10 000,00 zł).
 W rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody w § 2710 (dotacja
celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę 15 000,00 zł
z przeznaczeniem na organizację imprezy „Dożynki Powiatowo - Gminne 2018”.
W wydatkach zmianie ulegają w rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne -  na wniosek
samorządu mieszkańców Dolska zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług
remontowych) o kwotę 6 000,00 zł.
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się planowane wydatki o kwotę
25 500,00 zł w § 6060 na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Dolsk (15 500,00 zł)
oraz na zakup bramy garażowej i atestowanej drabiny dla OSP Masłowo (10 000,00 zł).
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wniosek sołectwa
Ostrowieczno zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
o kwotę 8 000,00 zł.
 W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wnioski sołectwa Masłowo
zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 7 000,00 zł.
W rozdziale 92695 Pozostała działalność na wnioski:
  - sołectwa Ostrowieczno zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów
i wyposażenia) o kwotę 8 000,00 zł,
- samorządu mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 6 000,00 zł,
- sołectwa Masłowo zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów
i wyposażenia)  o kwotę 7 000,00 zł
- sołectwa Rusocin dokonuje się przesunięcia kwoty w wysokości 500,00 zł z § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) na § 4300 (zakup usług pozostałych),
- MGOSiR zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę
15 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy „Dożynki Powiatowo - Gminne
2018”.
Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Z. Rusiakowi. Radny poprosił, aby
wprowadzić zmianę w uchwale budżetowej i  na organizowane dożynki powiatowo gminne
zwiększyć wydatki o kwotę 3000,00 zł. Kwota ta umożliwi organizatorom dożynek wynajęcie
2  dodatkowych namiotów chroniących uczestników imprezy przed warunkami
atmosferycznymi, które będą panowały w tym dniu.
Przewodnicząca J. Pawełczyk zadała pytanie o wysokość kwoty wolnych środków, która
na ten moment znajduje się w budżecie.
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego  M. Woroch poinformowała, że w związku
z zakończeniem półrocza i obowiązkiem sprawozdawczym, przygotowywane
są sprawozdania tabelaryczne i dokładnej kwoty wolnych środków na ten moment nie jest
w stanie podać. Na pewno kwota ta będzie obejmować środki z cofniętej do ZGK w Dolsku
dotacji oraz środki, które dopiero zostaną przekazane na konto gminy w związku
z rozliczeniem funduszu sołeckiego. Kwota z  wycofanej dotacji do ZGK  oscyluje w okolicy
39.000,00 zł.
Przewodnicząca J. Pawełczyk wyraziła swoje poparcie do wnioski radnego Z. Rusiaka
o zwiększenie kwoty z przeznaczeniem na wynajem dodatkowych namiotów na dożynki,
gdyż z własnego doświadczenia wie, że  w przypadku deszczu czy nawet upalnego słońca
w dniu dożynek każde schronienie jest potrzebne. Podobne zdanie wyraziła radna
W. Szermelek, która uważa za konieczne zapewnienie schronienia uczestnikom dożynek.
J. Pawełczyk poruszyła również temat inwestycji, która rokrocznie była przeprowadzana
w sołectwie, które podjęło się organizacji dożynek. W związku z tym, że Międzychód
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organizuje dożynki powiatowo- gminne, zadała pytanie czy dostanie dofinansowanie
w wysokości ok. 12.000,00 zł na budowę chodnika, gdyż takie zapotrzebowanie zgłaszał
sołtys.
Jednocześnie radna J. Pawełczyk zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenie zmian
w uchwale budżetowej w związku z potrzebą podjęcia prac związanych z dokończeniem
projektu budowy i uzyskaniem stosownych zezwoleń na budowę sali gimnastycznej
w Masłowie.   Burmistrz H. Litka  poprosił, aby dać czas na dokonanie podsumowań
finansowych i wyliczeń. Zauważył, że nie można dzielić finansów gminy w przypadku, gdy
nie mamy konkretnie podanych kwot, nie jest sztuką wprowadzić zmiany w tabelce
inwestycyjnej i dodać nowe zadania.  Do tej pory nie zostały wykonane zadania zaplanowane,
a jest już propozycja aby dodać kolejne. Zasugerował aby wszystko dokładnie przeanalizować
i ewentualnie na kolejnej sesji  pochylić się nad możliwymi do realizacji nowymi zadaniami.
Radny Z. Rusiak  dodał, że temat budowy chodnika w Międzychodzie był poruszany
w rozmowach ponad 2 miesiące temu i nie doczekał się kontynuacji.  Koszty związane
z organizacją dożynek stale wzrastają i kwota która jest im zagwarantowana na tą imprezę
w budżecie jest kwotą niewystarczającą.
Sekretarz gminy M. Godawa poinformowała zebranych, że organizacja dożynek w tym
podział zadań przypadających na gminę i sołectwo jest rozplanowany. W  związku z tym,
że są to dożynki powiatowo – gminne, również swoją dotację na ten cel przeznaczyło
Starostwo Powiatowe w Śremie. Dodała, że na spotkaniu sołtys Międzychodu został
poproszony o kontakt z pozostałymi sołectwami z naszej gminy, aby wzorem lat ubiegłych
korzystać z pomocy przy organizacji imprezy. Dodała, że posiadane przez sołectwa ławki,
namioty są dobrem wspólnym zakupionym ze środków gminnych i współpraca w tym
zakresie pomiędzy sołectwami powinna być pełna i taka zawsze była.
Z. Rusiak poinformował, że rozmawiał z kilkoma sołtysami ale współpraca wcale nie jest taka
łatwa i oczywista i  rozmowy nie przynoszą oczekiwanych skutków.
Przewodnicząca dodała, że przeznaczenie  dodatkowej kwoty 2.000,00 zł  w celu organizacji
dożynek nie jest kwotą wygórowaną i gminę powinno być na to stać. M. Godawa dodała
na zakończenie, że sołectwu będzie udzielona dodatkowa finansowa pomoc, o czym został
informowany sołtys na spotkaniu. Poinformowała również, że jeżeli nie uda się pożyczyć
namiotów z naszych sołectw, to obiecuje, że porozmawia z Burmistrzem i zgoda na wynajem
jednego namiot  do wysokości 1.000,00 zł będzie udzielona.
Następnie po dyskusji, Przewodnicząca poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych o wyrażenie opinii o projekcie uchwały. J. Kaczmarek poinformował,
że członkowie komisji akceptują przedstawiony projekt uchwały. Przewodnicząca odczytała
projekt uchwały.

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

Razem 10 - 3

Uchwała nr XLVII/302/18 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na rok 2018 została
uchwalona 10 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” i stanowi załącznik nr 10
do protokołu.

h)  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Dolsku
w drodze przetargu.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na podstawie decyzji Burmistrza
Miasta i Gminy Dolsk z działki nr 1548 wydzielone zostały działki 1548/1, 1548/2, 1548/3,
1548/4 i 1548/5, 1548/7 i 1548/8 przeznaczone pod teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Podjęcie tej uchwały umożliwi rozpoczęcie procedury  sprzedaży.
Wobec braku zapytań Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Uchwała nr XLVII/303/18 został uchwalona 13 głosami „za” i  stanowi załącznik nr 11
do protokołu.

Ad.7. Odpowiedzi  na interpelacje radnych.

W związku  z barkiem złożonych interpelacji na sesji nr XLVI w dniu 25 czerwca 2018 roku,
Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego punktu obrad sesji.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych J. Kaczmarek złożył interpelacje
mieszkanek Mełpina w sprawie przeprowadzenia rozmów z gminą Śrem w celu zmiany linii
kursowania autobusu podmiejskiego . Interpelacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.9. Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca udzieliła głosu mieszkańcowi wsi Małachowo, który przedstawił
się i wyraził zgodę na upublicznienie danych osobowych. Wiesław Sikorski przedstawił
zarówno swoje jak i mieszkańców Małachowa podpisanych pod protestem przeciwko
inwestycji na działce nr 116 obawy w związku planowaną budową tuczarni. W. Sikorski
wymienił zagrożenia, które zdaniem mieszkańców Małachowa wiążą się z tą budową:

· spadek wartości nieruchomości ze względu na lokalizację,
· odór,
· hałas
· znaczne zanieczyszczenie powietrza
· obniżenie komfortu życia

Poinformował, że obok planowanej inwestycji mieszkają ludzie starsi mający problemy
zdrowotne takie jak astma, którym tuczarnia wyjątkowo będzie uprzykrzać życie. Zauważył,
że  wszystkie posesje w sąsiedztwie w charakterystyce przedsięwzięcia zostali potraktowani
jako budowa zagrodowa, a jest to jego zdaniem niezgodne z prawdą, ponieważ połowa
z mieszkańców jest zabudową jednorodzinną, a wiąże się to w jego przekonaniu z tym,
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że normy hałasu i uciążliwości dla życia są bardziej rygorystyczne. Poza tym inwestor
podzielił swoją działkę na działki budowlane pod zabudowę jednorodzinną, które teraz będą
graniczyć z terenem budowanej tuczarni co dla nich mieszkańców jest dziwne i mało
logiczne. Graniczące posesje są oddalone od planowanej inwestycji tylko od 6 do 50 metrów
co w standardach Europy Zachodniej  jest niedopuszczalne .Planowane  inwestycje tego typu
są oddalone od budynków mieszkalnych o co najmniej 500 m. Ponadto tuczarnia będzie
zlokalizowana w bardzo zwartej zabudowie co powodować będzie uciążliwości nie tylko dla
sąsiadów, ale również dla dużo większej ilości mieszkańców stąd też tak wielki oddźwięk
społeczności wsi Małachowo. Poinformował, że jego zdaniem, jak i części mieszkańców
również, mają oni prawo wpływać na decyzje dotyczące rozwoju wioski, którą widzą jako
tradycyjnie i zdrowo hodującą zwierzęta i uprawiającą rolę. Twierdzą także, że wieś
Małachowo rozwijać się będzie raczej w kierunku małej przedsiębiorczości i usług, co jest już
widoczne, a gmina będzie mieć z tego tytułu większe wpływy do budżetu. Z planowanej
inwestycji budżet gminy nie będzie miał dodatkowego wpływu w postaci podatku rolnego.
Tuczarnia będzie się znajdować także w bliskiej odległości od parku, który w studium
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego powinien być chroniony przed tego typu
inwestycją. Także uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy Dolsk
nastawione są na zabudowę jednorodzinną, agroturystykę i rolnictwo ekologiczne,
co zdaniem W. Sikorskiego przeczy budowie takiej tuczarni. Rolnictwo ekologiczne będzie
również ograniczane, ponieważ tego typu tuczarnia oprócz hałasu i odorów produkuje dużą
ilość gnojowicy, którą można wywozić 2 razy w roku i musi być ona rozprowadzona na dużej
ilości gruntów, co powoduje duży fetor i  nie ma nic wspólnego z ekologią. Inwestycja ta dla
ludzi mieszkających w jej pobliżu będzie powodować hałas, który jest także zaliczany jako
zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a będzie emitowany w dzień, jak i w nocy. Hałas
może powodować u ludzi zaburzenia snu, nadpobudliwość, a także brak koncentracji
i uczucie zmęczenia. Do tego dochodzi okropny odór powodowany chowem bezściółkowym.
Duże ilości zanieczyszczeń feralnych powodują u ludzi bóle głowy, złe samopoczucie,
a nawet łzawienie oczu, nie wspominając o komforcie życia, a praktycznie jego braku.
W takich warunkach nie można przewietrzyć domu lub wyjść na taras, balkon lub trawnik,
by się odstresować i odciąć od codziennych trudów życia.
Poinformował, że do Małachowa przybywają ludzie, którzy pragną się osiedlić i mieszkać
w godnych warunkach i przy zakupie nieruchomości zapewniani byli, że na takie tuczarnie
i tego typu inwestycje zgody nie ma. Dopowiedział również, że inwestor planuje wyburzyć
dotychczasowy budynek, który jest wynajmowany i zapewne przynosi jakieś dochody
inwestorowi i na jego miejscu wybudować zupełnie nowy, co w raporcie środowiskowym
jest opisane jako obcięcie kosztów. W związku z tym mieszkańcy proponują aby dany
budynek zostawić, a tuczarnie wybudować na innych gruntach posiadanych przez inwestora,
gdzie  nie powodowałoby to napięć. Według W. Sikorskiego w  studium zagospodarowania
przestrzennego gminy Dolsk nie ma mowy o możliwości budowania tuczarni i tego typu
obiektów. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania i zdecydowany sprzeciw dotyczący
planowanej inwestycji, zebrani tu mieszkańcy uważają, że niedopuszczenie tej budowy
do realizacji jest jedyną słuszną decyzją.
 Przewodnicząca Rady poprosiła Kierownika Referatu Gospodarczego o przedstawienie
radnym informacji jak wygląda plan zagospodarowania  przestrzennego tego terenu.
  Głos zabrała M. Marchlewska, która poinformowała zebranych, że na dzień obecny
nie ma dla tego terenu planu zagospodarowania przestrzennego, więc każdy zainteresowany
może złożyć wniosek, my tego prawa nie możemy nikomu odmówić. Mieszkańcy zawsze jako
strony będą informowani o takich zamiarach. Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć
wszystkie dokumenty i w tym momencie wniosek będzie rozpatrywany.
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Przewodnicząca Rady udzieliła głosu mieszkance Małachowa Kamili Sikorskiej, która
udzieliła zgodny na upublicznienie i przetwarzanie swoich danych osobowych
i poinformował, że mieszkańcy również będą przeciwni wprowadzaniu zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego, jako strony mające prawo w tym zakresie do wyrażenia
swoich opinii. Tucz  w produkcji przemysłowej kontraktowej, który się obecnie promuje, daje
nam na szybko  wyhodowane zwierzęta, pozostają duże zyski dla producenta i inwestora,
a okolicznym mieszkańcom pozostawia się odpadki z tej produkcji w postaci dużej ilości
gnojownicy  i dyskomfortu związanego z uwalnianiem się specyficznego zapachu.

Na zakończenie Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że w dniu 1 lipca 2018
roku podczas dorocznej konferencji „Wiejska Polska” w Licheniu odbyło się podsumowanie
VI edycji konkursu pn.: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw
z terenu województwa wielkopolskiego. Realizowany jest on przy współpracy z Samorządem
Województwa Wielkopolskiego. Konkurs był zrealizowany w dwóch kategoriach:
najciekawszy projekt sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszy
mieszkaniec wsi. Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz
podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie
wpływają na warunki życia na wsi. Celem konkursowej promocji  oraz prezentacji
nagrodzonych i wyróżniających się zgłoszeń było m.in.:
– upowszechnienie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących
aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu
sołeckiego,
– krzewienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, prezentacja wsi jako miejsca do życia
i rozwoju
– popularyzowanie w środowiskach wiejskich informacji i  wiedzy w zakresie możliwości,
jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu sołeckim. Sołectwo Nowieczek otrzymało
dyplom od Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów  z podziękowaniem za udział w konkursie
„Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa ” oraz za wkład  i zaangażowanie w podejmowanie
inicjatyw  na rzecz rozwoju swoich małych ojczyzn. Za zajęcie I miejsca w kategorii
„Najaktywniejszy mieszkaniec wsi” przyznany został  dyplom, który trafił w ręce Sołtysa wsi
Nowieczek Pani Janiny Pawełczyk. Sukces Przewodniczącej J. Pawełczyk został przyjęty
oklaskami.

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

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

Protokolant             Przewodnicząca Rady
Agnieszka Bąk            Janina Pawełczyk


