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PROTOKÓŁ NR XLVI

z XLVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 25 czerwca 2018 roku
od godz. 11.00 do godz. 13.40

Lista radnych obecnych na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto udział w sesji wzięli:

1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Mirella Godawa - Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
3. Magdalena Surmicka -  Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego
5. Alicja Olschak -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
6. Daria Rosiak - Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
7. Witold Opielewicz - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Dolsku
8. Mieszkańcy gminy Dolsk
9. Przedstawiciele prasy

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. Burmistrz H. Litka zabrał głos i wystąpił
z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad w punkcie 6 o następujące projekty uchwał
w podpunktach:

c) projekt uchwały  w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
d) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok
e) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/230/17 Rady  Miasta

i Gminy Dolsk z dnia 25 października 2017 r, w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowych na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
na 2018 rok.

Następnie został odczytany przez Przewodniczącą Janinę Pawełczyk rozszerzony porządek
obrad, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV 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) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2017 rok.,

b) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
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c) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok
e) w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/230/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

25 października 2017 r, w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2018
roku.

f) w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli na terenie gminy Dolsk w roku 2018

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie okręgów wyborczych
powiatu, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu.

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

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

powiedziała, że protokół został sporządzony w terminie, znajduje się w biurze rady.
Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
Protokół został przyjęty  – 14 radnych głosowało „za”.

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

międzysesyjnej, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że zostało w okresie od 30.05.2018-25.06.2018

wydane jedno Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy
na rok 2018, związane z przesunięciem środków finansowych pomiędzy działami.

Na salę obrad przybyła radna Lidia Pieprzyk. Obecnie na sali znajduje się 15 radnych.

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 udzieliła głosu przewodniczącym komisji
stałych z prośbą o przedstawienie informacji z działalności poszczególnych komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych J. Kaczmarek poinformował,
że członkowie komisji odyli posiedzenia związane z realizacją punktów planu pracy.
Dotyczyły one sprawdzenia wykonania inwestycji w Masłowie związanej z przydomową
oczyszczalnią ścieków, budową ogrodzenia przy boisku szkolnym również w Masłowie.
Na komisji zapoznali się z projektem regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przesłanym przez ZGK w Dolsku oraz Śremskie Wodociągi. W spotkaniu była również
omawiana inwestycja związana z budową internetu szerokopasmowego oraz przedstawione
zostały wnioski dotyczące rozbudowania oświetlenia drogowego.
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska M. Jurga poinformował,
że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa zapoznali się z przygotowaniami dotyczącymi organizowania corocznej
imprezy „Wianki” oraz stanem przygotowania plaży do sezonu letniego. Szczególną uwagę
członkowie komisji zwrócili na problem pojawiający się na plaży związany z siecią
kanalizacyjną i studzienką znajdującą się przy tzw. okrąglaku.

Następnie Przewodnicząca zarządziła przejście do pkt 6 porządku obrad  - rozpatrzenie
projektów uchwał.
J. Pawełczyk podkreśliła, że przedmiotem obrad jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych
oraz głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza.

Materiały w postaci sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia
komunalnego wszyscy radni otrzymali w terminie i mieli możliwość zaznajomienia się z ich
zawartością.

Dokumenty te ponadto zostały poddane szczegółowej analizie na posiedzeniach
komisji stałych rady.

Dla dopełnienia formalności w toku dzisiejszych obrad omówione zostaną
poszczególne sprawozdania oraz wymagane prawem opinie.

Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za 2017 rok.,
· Sprawozdanie roczne, które podlega na dzisiejszej sesji zatwierdzeniu

przedstawił Burmistrz w kilku punktach.
Na dzień 31.12.2017 r. gmina zrealizowała dochody w wysokości 23.972.028,14 zł,
co stanowiło 99,72 % wykonania planu, natomiast wydatki zamknęły się w kwocie
23.417.028,14 zł, co stanowi 97,94% planu.
Zobowiązania w wysokości 11.978.355,18 zł wynikają z :
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małachowo i Księginki
II etap,
- emisji obligacji komunalnych,
- modernizacji oświetlenia ulicznego.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przedstawiały
się następująco:

Lp Nazwa zadania klasyfikacja Plan Wykonanie %

1. Zakup wiaty przystankowej – Księginki 60016 § 6060 4.305,00 3.505,50 81,43

2. Modernizacja dróg dojazdowych Pokrzywnica 60017 § 6050 389.875,00 382.265,55 98,04

3. Zakup zestawów komputerowych 75023 § 6050 18.950,00 18.950,00 100

4. Piła ratownicza o dużej mocy 2 szt. 75412 § 6060 11.000,00 11.000,00 100

5. Opracowanie koncepcji budowy sali gimnastycznej –
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie

80101 § 6050 20.344,00 12.300,00 60,46
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6. Budowa przydomowej oczyszczalni przy Szkole
Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Masłowie

80101 § 6050 50.000,00 49.871,00 99,74

7. Budowa ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Masłowie

80101 § 6050 13.500,00 13.500,00 100

8. Zestaw na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym
Stokrotki w Dolsku

80104 § 6060 7.300,00 7.300,00 100

9. Piec do centralnego ogrzewania w Przedszkolu w
Małachowie

80104 § 6060 16.000,00 16.000,00 100

10. Zakup automatycznego zewnętrznego defibrylatora 85154 § 6060 5.000,00 5.000,00 100

11. Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji
deszczowej – Dolsk ul. Podgórna

90001 § 6050 10.086,00 -

12. Kosiarka – Fundusz Sołecki Mełpin 90004 § 6060 5.000,00 5.000,00 100

13.
Budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem
energooszczędnych lamp z oprawami ledowymi w
miejscowości Nowieczek- Fundusz Sołecki

90015 § 6050 10.463,55 10.399,38 99,38

14. Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-budowa
przydomowych oczyszczalni

90019 § 6230 15.000,00 12.500,00 83,33

15. Dokończenie budowy altanki i zakup elementów placu
zabaw w Dolsku

92695 § 6050 279,07 279,07 100

16. Wykonanie przyłączy elektrycznych do wigwamów w
miejscowości Brześnica, Lipówka i Pokrzywnica

92695 § 6050 7.500,00 7.500,00 100

17. Wykonanie boiska sportowego w Ostrowiecznie 92695 § 6050 19.930,00 19.926,00 99,98

18. Namiot plenerowy – sołectwo Księginki Fundusz
Sołecki

92695 § 6060 4.200,00 4.139,00 98,54

619.403,62 579.435,50 93,55

Do najważniejszych wydatków pochłaniających największe kwoty należy w naszej
gminie oświata.
Przez ten rok kształtowały się  wydatki oświatowe na następujących poziomach.
- szkoły podstawowe – plan w wysokości 3.051.219,30 zł został wykonany w 99,01%,
- przedszkola – plan w wysokości 2.509.760,16 zł wykonany w 99,22%
- gimnazjum – plan w kwocie 1.564.833,39 zł wykonany w 99,56%
- dowożenie uczniów do szkół – zaplanowane w kwocie 313.751,33 zł wykonane zostało
w 98,38%
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 28.761,00 zł zostało
wykonane w wysokości 90,26%
- stołówki szkolne i przedszkolne wydatki  zaplanowano na poziomie 159.774,00 zł
wykonano w 89,33%.

Również wydatki związane z pomocą społeczną kształtują się na wysokim poziomie.
Kwoty, które zostały w roku 2017 skierowane przez OPS, a przeznaczone na pomoc rodzinie
w postaci świadczeń rodzinnych i wypłat w ramach programu 500+ zaplanowane były
na poziomie 7.516.942,00 zł, co zostało wykonane w 99,3%.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan wydatków wynosił 516.540,90 zł,
a realizacja wydatków została wykonana w kwocie 510.621,44 zł co wynosi 98,85 %.

Ostatnim punktem zawartym z sprawozdaniu rocznym  z wykonania budżetu jest dział
związany z kulturą fizyczną. Plan finansowy wydatków w kwocie 895.694,89 zł został
zrealizowany na poziomie 94,86 %.
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Najważniejsze punkty były omawiane na poszczególnych komisjach, zostały poddane
szczegółowej analizie i kontroli. Burmistrz H. Litka dodał, że z tytułu wolnych środków
z roku 2017 będzie mogła zostać przeprowadzona w roku 2018 najważniejsza inwestycja
polegająca na budowie wodociągu w Lipówce. Wyraził opinię, że przez te środki można
spojrzeć na wykonanie budżetu w sposób przychylny.

· Sekretarz gminy Mirella Godawa przedstawiła najważniejsze dane z informacji
o stanie mienia komunalnego.

Na koniec 2017 roku Gmina Dolsk dysponowała majątkiem wartości 52.875.734,22 zł,
większym aniżeli w roku poprzednim o 944.675,39 złotych.

Najważniejsze zmiany, które zostały poczynione w okresie od 01.01.2017
do 31.12.2017 roku, w obszarze oświata i wychowanie wynikały z przemieszczenia majątku
pomiędzy jednostkami i związane były z reformą oświatową i likwidacją gimnazjum. Majątek
ten przeszedł pod władanie Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku.
Podobna sytuacja miała miejsce w zasobach Przedszkola Stokrotki w Dolsku gdzie budynek
szkoły podstawowej w Małachowie przeszedł we władanie przedszkola. Poza tym w tym
punkcie mamy również wzrost wartości majątku w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Masłowie o przydomową oczyszczalnie ścieków, zakup pieca centralnego ogrzewania
w Małachowie oraz zakup elementów placu zabaw w przedszkolu w Dolsku.

W obszarze kultury zmiana polega na przyjęciu przez gminę darowizny w postaci
świetlicy w Kotowie o wartości 126.075,00 zł, wybudowanie przyłączy przy wigwamach  -
7.500,00 zł oraz zakup namiotu dla sołectwa Księginki - 4.139,00 zł.

W obszarze kultura fizyczna nastąpiło przeniesienie kompleksu sportowego ORLIK
w postaci zaplecza szatniowo – sanitarnego, które zostało przekazane do MGOSiR w Dolsku,
również boisko Orlik zostało przekazane do MGOSiR.

W dziale administracja samorządowa zmiana polegała na likwidacji serwera
i przekazaniu komputera oraz zakupie 5 szt. nowych komputerów o wartości 18.950,00 zł.

Dział bezpieczeństwo w pozycji Ochotnicze Straże Pożarne został zmodernizowany
o zakup nowych pilarek i przecinarek dla OSP Dolsk wartości 11.000,00 zł oraz zakup
defibrylatora również dla OSP Dolsk o wartości 5.000,00 zł. W zakresie gospodarki
komunalnej największą inwestycją była budowa nawierzchni drogowej w Pokrzywnicy –
689.303,80 zł, zakup wiaty przystankowej oraz likwidacja wiaty przystankowej
w Księginkach. W ramach funduszu sołeckiego została zakupiona kosiarka samobieżna
dla Mełpina. Mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku zwiększyło się o zakup
samochodu ciężarowego wartości 33.706,050 zł,

Stan ogólny gruntów mienia gminnego na dzień 31 grudnia 2017 przedstawiał
się następująco:

Władający mieniem Powierzchnia w ha
Wartość w
złotych

MGOSiR 7.4233 ha 38 264,30 zł
ZGK 3,9622 ha 27 165,50 zł
Oświata:przedszkole,
szkoły podstawowe,
gimnazjum 3,7155 ha 30 755,50 zł
UMIG - Gminny zasób 266,9407 ha 1 523 393,10 zł
Ogółem: 282,3417 ha 1 619 578,40 zł
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· Skarbnik gminy Pani Magdalena Surmicka odczytała Uchwałę nr SO-
0954/28/11/Ln/2018  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2017 rok wraz z informacją
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Zaznaczyła, że została wydana
opinia pozytywna z uwagą. Uchwała nr SO-0954/28/11/Ln/2018 stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca Rady podziękowała za omówienie i odczytanie najważniejszych
danych ze sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok
i otworzyła dyskusję nad sprawozdaniami. Następnie padło pytanie ze strony
Pani Przewodniczącej – Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos ?
Przewodnicząca w tym momencie  odczytała własne uwagi i sugestie odnośnie wykonania
budżetu w 2017 roku. Poruszyła w nim kwestie budowy ogrodzenia boiska przy szkole
w Masłowie i braku nadzoru przy wykonywaniu tej inwestycji zarówno ze strony zarządcy
obiektu jak i pracownika UMIG w Dolsku. Zauważyła, że część wykonanych prac nadaje
się do poprawki. Poruszyła również temat nieodpłatnego korzystania z terenu magazynów
przy ul. Krupczyn przez miejscowego przedsiębiorcę co mogło skutkować zwiększeniem
dochodów gminy gdyby umowa została zawarta.
Z uwagi na brak innych chętnych do podjęcia dyskusji Przewodnicząca przystąpiła
do zamknięcia punktu dyskusje nad sprawozdaniami i odczytała projektu uchwały
zatwierdzającej  roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2017 rok.
Po odczytaniu przystąpiono do głosowania.
Po głosowaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała  XLVI/292/18 Rady Miasta
i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2018r zatwierdzająca  roczne sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok została zatwierdzona 13 głosami „za”,
przy 2 „wstrzymujących się”.
Uchwała nr XLVI/292/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2018r, stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zarządziła 10 min. przerwę.

Ad. 6   b) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do omawiania kolejnego punktu obrad, zaznaczyła
że sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2017 rok zostały omówione
i zatwierdzone w ramach wcześniejszego punktu, poprosiła Przewodniczących  Komisji
o przedstawienie wniosków i opinii opracowanych w trakcie posiedzenia komisji stałych rady
z wykonania budżetu  Miasta i Gminy Dolsk za 2017 rok.

· Henryk Grycz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk  z dn. 25.05.2018 roku
– stanowi on załącznik nr 7 do protokołu.

· Jacek Woroch Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa odczytał pozytywną opinie komisji w sprawie
wykonania budżetu gminy za rok 2017 z dn. 11.05.2018 roku – stanowi ona załącznik
nr 8 do protokołu.
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· Jarosław Kaczmarek  Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
odczytał pozytywną opinię wraz z spostrzeżeniami i uwagami komisji w sprawie
wykonania budżetu gminy za rok 2017-  z dnia 09.05.2018 roku -  stanowi
ona załącznik nr 9 do protokołu.

· Marek Jurga Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odczytał
pozytywną  opinię  wraz z uwagami komisji w sprawie wykonania budżetu gminy
za rok 2017 z dnia 16.05.2018 roku  – stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu.

· Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk odczytała opinię
RIO  w formie Uchwały nr SO-0955/48/11/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie
absolutorium  dla  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Dolsk  z  wykonania  budżetu  Gminy
za 2017 rok. Skład Orzekający RIO w Poznaniu, wyraził opinię, że wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk  z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok został
podjęty zgodnie z wymogami prawa i jest uzasadniony. Uchwała RIO stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

Po odczytaniu wszystkich opinii Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję.  Wobec braku
chętnych do podjęcia dyskusji Przewodnicząca zamknęła ten punkt obrad i przystąpiła
do odczytania projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Po stwierdzeniu
zdolności uchwałodawczej rady  - na sali było obecnych 15  radnych przystąpiono
do głosowania jawnego imiennego.

Uchwała nr XLVI/293/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2018r
w sprawie  absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

Lp. Imię i nazwisko radnego za przeciw wstrzymujący
1.

Chojnacka Jadwiga
Za - -

2.
Grycz Henryk

Za - -

3.
Jurga Marek

- - wstrzymujący

4.
Kaczmarek Jarosław

- - wstrzymujący

5.
Mejza Krystian

- - wstrzymujący

6.
Michałowski Andrzej

- - wstrzymujący

7.
Niewrzendowska Aneta

- - wstrzymujący

8.
Pawełczyk Janina

- - wstrzymujący

9.
Pieprzyk Lidia

Za - -

10.
Ratajczak Roman

Za - -
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11.
Rusiak Zenon

- - wstrzymujący

12.
Rzepczyński Jan

Za - -

13.
Szczepaniak Hieronim

- - wstrzymujący

14.
Szermelek Wiesława

Za - -

15.
Woroch Jacek

Za - -

Uchwała nr XLVI/293/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2018r  w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk   nie została podjęta. 7 radnych głosowało
„za” przyjęciem uchwały, a  8 radnych „wstrzymało” się od głosu.

Radny H. Grycz poprosił o udzielenie głosu.
Skierował się z  pytaniem  do  radnej  A.  Niewrzendowskiej   co  spowodowało  zmianę

jej decyzji odnośnie głosowania w sprawie udzielenia  absolutorium, gdyż podczas udziału
w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej jej stanowisko było odmienne.

Radna A. Niewrzendowska odpowiedziała, że odczytanie opinii pozostałych komisji
wpłynęło na podjętą przez nią decyzję.

Radny J. Woroch wyraził zdanie o członku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – radnym K. Mejzie, że podczas obrad i wyrażania
opinii na komisji jego zdanie było odmienne od zaprezentowanego obecnie.
Przystąpiono do omówienia kolejnego punktu obrad.

 Ad. 6 c) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
Sekretarz M. Godawa przedstawiła projekt uchwały, która została dostosowana

do nowych przepisów i regulacji uaktualniając tabele w zakresie kwot wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników samorządowych, zatrudnionych na podstawie wyboru. Projekt
tej uchwały kształtuje wynagrodzenie w sposób zgodny ze zmianami. W uchwale
wynagrodzenie zasadnicze zostało ujęte na poziomie maksymalnego wynagrodzenia w tabeli
B stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia z dnia 15 maja 2018 roku w gminie do 15
tys. mieszkańców, dodatek funkcyjny w wysokości 70 % maksymalnego dodatku
funkcyjnego określonego w tabeli 1B stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, dodatek
specjalny w wysokości 30 % łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 20%.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych  poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o wynagrodzeniu.

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady.
Uchwała nr XLVI/293/18-   15 głosami „za” została przyjęta i stanowi załącznik nr 12
do protokołu.

Po zatwierdzeniu przez radnych powyżej uchwały o udzielenie głosu poprosił Burmistrz
H. Litka.

Podziękował za przychylne stanowisko dotyczące uchwalenia uchwały o wynagrodzeniu.
Jednocześnie podziękował 7 radnym, którzy opowiedzieli się w głosowaniu

za udzieleniem absolutorium pozytywnie. Zdaniem Burmistrza H. Litka to oni zrozumieli,
czym jest udzielenie absolutorium dla Burmistrza i wszystkich samorządowców dotyczące



9

wykonania budżetu, gdyż ściśle w tym punkcie radni odnoszą się do wykonania budżetu,
a nie do całokształtu działalności burmistrza. Burmistrz podkreślił, że budżet zawsze można
wykonać lepiej, ale jego wykonanie przez naszą jednostkę na poziomie 99% uważa za sukces.

Niezrozumienie idei uchwały absolutoryjnej przez większość radnych zdaniem
Burmistrza  polega na tym, że nic nie mające wspólnego z uchwałą absolutoryjną uwagi
zamieszczone w opiniach w tematach problematycznych zostały wykorzystane
do wstrzymania się od głosu w momencie udzielania absolutorium.

Ad.6 d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok.
Uzasadnienie uchwały odczytała Skarbnik M. Surmicka, którą przedstawiła zmiany

po stronie dochodów i wydatków.

DOCHODY
758 Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami) o kwotę 5 589,08 zł
tytułem otrzymania dotacji celowych na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo
o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 2 000,00
zł  tytułem otrzymania darowizn na pokrycie kosztów wycieczki organizowanej przez
Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku

WYDATKI
750 Administracja publiczna:
W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
5 589,08 zł

852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 2 000,00 zł
z przeznaczeniem na wycieczkę organizowaną przez Miejsko-Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku
926 Kultura fizyczna i sport
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
Dokonuje się przesunięcia kwoty 6 789,60 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
na §4300 (zakup usług pozostałych) na wniosek sołectwa Ostrowieczno.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych  poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej.

Następnie Przewodnicząca J. Pawełczyk  odczytała projekt uchwały nr XLVI/294/18
i przystąpiono do głosowania jawnego imiennego.
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Uchwała nr XLVI/294/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2018r
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok

Lp. Imię i nazwisko radnego za przeciw wstrzymujący
1.

Chojnacka Jadwiga
za - -

2.
Grycz Henryk

za - -

3.
Jurga Marek

za - -

4.
Kaczmarek Jarosław

za - -

5.
Mejza Krystian

za - -

6.
Michałowski Andrzej

za - -

7.
Niewrzendowska Aneta

za - -

8.
Pawełczyk Janina

za - -

9.
Pieprzyk Lidia

za - -

10.
Ratajczak Roman

za - -

11.
Rusiak Zenon

za - -

12.
Rzepczyński Jan

za - -

13.
Szczepaniak Hieronim

za - -

14.
Szermelek Wiesława

za - -

15.
Woroch Jacek

za - -

Uchwała nr XLVI/294/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 czerwca 2018r  w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok została 15 głosami „za” uchwalona,
stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.6 d)  w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/230/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 25 października 2017 r, w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2018 roku.

Projekt uchwały uzasadniła Skarbnik M. Surmicka.
Uchwała nr XXXVII/230/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia dotacji
przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
na 2018 r. regulowała stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
na rok 2018 na gospodarkę ściekową, dla której stawki zatwierdzane były przez Radę Gminy.
Zmiana ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków wprowadza zapis mówiący, że taryfa podlega zatwierdzeniu przez
organ regulacyjny. Organem regulacyjnym zgodnie z ustawą o Wodach Polskich
jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
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Wobec powyższego z dniem 1 czerwca 2018 r. obowiązują taryfy zatwierdzone przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Należy więc uchylić uchwałę
nr XXXVII/230/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej
na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2018 r. ponieważ
dotyczy ona nieobowiązujących już taryf uchwalonych przez Radę Gminy.

Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk odczytała projekt uchwały nr XLVI/295/18
z dn. 25 czerwca 2018. Uchwała została uchwalona 13 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym
się” i 1 „przeciwnym”.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad.6 e) w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli na terenie gminy Dolsk w roku 2018.

Uzasadnienie uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa.
Poinformowała, że do Burmistrza wpłynął wniosek Kierownika MGOSiR
w Dolsku o utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża
Miejska w Dolsku, usytuowanego przy ul. Kościelnej w terminie od 18 lipca do 16 sierpnia
2018 roku. Wniosek spełnił wymogi formalne przewidziane w przepisach ustawy Prawo
Wodne, został przedstawiony do zaopiniowania poszczególnym podmiotom określonym
w ustawie. Rada Miasta i Gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa
miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
funkcjonującego przez okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon
kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione, poinformowała M. Godawa.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk przystąpiła do odczytania projektu uchwały
nr XLVI/296/18 .
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.
Uchwała nr XLVI/296/18 w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Dolsk w roku 2018 stanowi załącznik nr 15
do protokołu.

Ad.7  Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie okręgów wyborczych
powiatu, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu.

Uzasadnienie przedstawiła Sekretarz Gminy M. Godawa.
Poinformowała, że przedstawiony przez Radę Powiatu projekt uchwały musi zostać
zaopiniowany przez organy stanowiące gminy które wchodzą w skład danego powiatu.
Przedłożony projekt uchwały dzieli powiat śremski na 3 okręgi wyborcze. Okręg nr 1
obejmuje gminy-Brodnica, Dolsk i Książ Wlkp., okręg 2 i 3 dotyczy gminy Śrem. Zasada
podziału na okręgi wyborcze wynika z art. 454 i 453 zawartego w kodeksie wyborczym.
Art. 454§ 2 Kodeksu stanowi, że okręgiem wyborczym jest jedna gmina. Jednak żadna z gmin
na terenie powiatu śremskiego nie może stanowić samodzielnego okręgu wyborczego.
Zgodnie ze stanem rejestru wyborców na dzień 31.12.2017r., podanym przez Krajowe Biuro
Wyborcze, Delegatura w Lesznie, liczba ludności powiatu wynosiła 59562. Liczba radnych
do Rady Powiatu w Śremie uległa zmianie i wynosi 17 osób. Wynikająca z tego norma
przedstawicielska wynosi 3503,65. Liczba radnych wyliczona na bazie normy
przedstawicielstwa na gminę Śrem to 11,51; na gminę Książ Wlkp. 2,41; na gminę Dolsk 1,68
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a na gminę Brodnica 1,40. Kodeks wyborczy w art. 453 wskazuje, że w każdym okręgu
wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych. Dla przestrzegania tej zasady konieczne jest
łączenie gmin tylko w tym przypadku, gdy liczba radnych przypadająca na którąkolwiek
z gmin, wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgów, wynosiłaby mniej niż 3, lub
podział gminy na dwa lub więcej okręgów, w przypadku, gdy liczba radnych przypadających
na gminę, wynikająca z normy przedstawicielstwa dla okręgów wynosi więcej niż 10.
Tak więc gminy: Brodnica, Dolsk i Książ Wlkp. nie mogą stanowić samodzielnych okręgów
i będą musiały nadal tworzyć wspólny okręg nr 1. Suma mieszkańców tych trzech gmin
na dzień 31.12.2017 r., wynosiła 19216. Po zastosowaniu normy przedstawicielstwa liczba
mandatów przypadających na ten okręg wynosi 5,48. Wojewoda Wielkopolski zarządzeniem
nr 56/18 z dnia 28 lutego 2018r., określił liczbę radnych wybieranych do Rady Powiatu
w Śremie na 17.

Przewodnicząca Rady poprzez zagłosowanie poprosiła radnych o wyrażenie opinii
o tym czy w przedstawionej formie Rada Miasta i Gminy w Dolsku opiniuje projekt uchwały
w sprawie okręgów wyborczych powiatu, ustalenie ich numerów i granic oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu pozytywnie.
14 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się Rada Miasta i Gminy Dolsk wyraziła opinię
pozytywną o przedstawionym projekcie uchwały.
Odpowiedź do Starostwa Powiatowego stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad.8 Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Przewodnicząca J. Pawełczyk odczytała odpowiedzi na interpelacje i wnioski

złożone na XLV Sesji Rady i Miasta w Dolsku przez radnego K. Mejzę dotyczącą
oznakowania drogowego, odpowiedź na interpelację złożoną przez J. Pawełczyk dotyczącą
planów budowy lub planów zagospodarowania terenu w m. Brześnica. Poinformowała,
że odpowiedź na pismo mieszkańca Dolska, dotyczące obwodnicy zostało przedstawione
w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
Następnie Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.

Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań.

Ad.11. Wolne głosy i wnioski.
Radny H. Grycz zabrał głos i prosi o odpowiedź, kto decydował jakie ilości tłucznia

dostarczanego w ramach remontu dróg trafią  do Rusocina. W budżecie było zaplanowanych
o 60.000 zł więcej z przeznaczeniem na drogi, a dodatkowo geofizyka w ramach
odszkodowania wpłaciła również pieniądze, które miały być przeznaczone na remonty dróg.
Zaznaczył, że Rusocin dostał ok. 50T a Nowieczek ok 200T.

Przewodnicząca J. Pawełczyk odpowiedziała, że ilość gruzu, tłucznia zależy również
od ilości dróg, które w danej wiosce są użytkowane. Jutro tj. 26.06.2018 jest spotkanie
sołtysów w tutejszym Urzędzie, gdzie będzie poruszany ten temat.

Burmistrz H. Litka odpowiedział, że były w obiegu trzy listy przygotowane przez
radnych, sołtysów i pracownika referatu gospodarczego, który musiał dostosować
wymienione i zaproponowane  ilości gruzu, tłucznia do kwot zabezpieczonych w budżecie
na te wydatki. W wielu przypadkach zapotrzebowanie zostało ucięte, brak środków
finansowych nie idzie w parze z zapotrzebowaniem.

Radny M. Jurga poinformował, że lista stworzona przez radnych zawierała w sobie
większe ilości materiałów potrzebnych do remontu dróg niż lista przedstawiona przez
sołtysów.
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Burmistrz poruszył, temat braku środków w budżecie, które można przeznaczyć
na drogi, a jednocześnie przypomniał, że były propozycje aby w budżecie zmienić kwoty
środków przekazywane do Spółek Wodnych z przeznaczeniem ich na drogi, ale radni
nie wyrazili na to zgody.

J. Pawełczyk odpowiedziała, że uchylając dzisiejszą uchwałę o stawkach dotacji
przedmiotowych gmina zyskuje ok. 30.000,00 zł.

Radny H. Grycz zauważył, że dziś nikt nie wspomniał, że uchylając tą uchwałę
o dotacjach przedmiotowych  dla ZGK w Dolsku skazuje się mieszkańców na podwyżkę
usług świadczonych przez ZGK.

Wobec braku kolejnych zapytań i wniosków Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk
zamknęła obrady XLVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Protokolant Przewodnicząca Rady
Agnieszka Bąk Janina Pawełczyk


