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 PROTOKÓŁ NR XL/18

z XL Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 31 stycznia 2018 roku
godz. 11.00-14.50

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. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
6. Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
7. Daria Rosiak Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
8. Dorota Lew-Pilarska Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego Centrum

Zagospodarowania odpadów „Selekt”
9. Mieszkańcy gminy Dolsk

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

wszczególności Panią Dorotę Lew-Pilarską 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 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 XXXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5 Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6 Informacja z działalności Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania

Odpadów „SELEKT”.

7 Sprawozdanie za rok 2017 Komisji Rady Miasta i Gminy w Dolsku:

·Rewizyjnej,
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· Inwestycji i Spraw Gospodarczych,

·Ochrony Środowiska,

·Oświaty, Kultury i Sportu

8 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) powołania Komisji Rewizyjnej;

b) powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych;

c) powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej

i Bezpieczeństwa;

d) powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

e) planu pracy Komisji Budżetowej i Spraw Gospodarczych na 2018 rok;

f) planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i

Bezpieczeństwa na 2018 rok;

g) planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2018 rok;

h) udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony 13 głosami „za”

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

powiedziała,  że  protokół z  obrad  XXXIX  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, 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 zostanie wydane
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
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Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odnosząc się do pkt 3 tegoż sprawozdania Rada Miasta i
Gminy  Dolsk  omówi  w  pkt  11  Wolne  głosy  i  wnioski  porządku  obrad  XXXIX  Sesji  Rady
Miasta i Gminy Dolsk.
Następnie Przewodnicząca Janina Pawełczyk odnosząc się do pkt 4 tegoż sprawozdania w
sprawie prośby o informację o postępie prac ostatecznego przebiegu obwodnicy zostanie
przekazana w późniejszym czasie.

Ad.6. Informacja z działalności Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania

Odpadów „SELEKT”.

Dorota Lew-Pilarska Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego Centrum

Zagospodarowania odpadów „Selekt” przedstawiła informację w formie prezentacji co

stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ważnym aspektem była informacja o podwyżce opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

który ma wynosić od 1 lipca 2018r. 13 zł/os przy segregowanych odpadach i 26zł/os przy

odpadach niesegregowanych.

Radna Lidia Pieprzyk przybyła na posiedzenie.

Radny Jan Rzepczyński zapytał co jest powodem nieterminowego wywozu śmieci?

W odpowiedzi Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że dwukrotna sytuacja jaka miała

miejsce była awaria śmieciarki.

Radny Jarosław Kaczmarek zwracając uwagę na wzrost ilości odpadów segregowanych a w

konsekwencji wzrost dochodów ze sprzedaży surowców wtórnych nie zgadza się ze wzrostem

jednostkowej opłaty za zadeklarowane odpady przez mieszkańców gminy.

Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że wzrost jest konsekwencją wzrostu kosztów

transportu wzrostu opłat środowiskowych za składowanie odpadów na śmietniskach.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o ilość zatrudnionych pracowników i koszty z

tym związane? Zwróciła uwagę na wykazane 3 mln strat, które pokryte zostały z pozyskanych

dochodów ze sprzedaży surowców wtórnych. Poprosiła o uszczegółowienie przekazanej

informacji Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w

sprawie ilości złożonych deklaracji na terenie gminy Dolsk. Sugeruje, że śmieci na

przydrożnych rowach i lasach są efektem niewywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji

na wywóz odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców.

Dorota Lew-Pilarska odpowiadając poinformowała, że związek zatrudnia 21 pracowników

i 1 sprzątaczka, 4 osoby aktualnie są nieobecne – okres przejściowy związany z urlopem

macierzyńskim i    pracowników efektywnie świadczących pracę. Pracownicy obsługi są
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pracownikami innej spółki. Pracownicy Związku Międzygminnego Selekt wynagradzani są

na podstawie ustawy o wynagradzaniu pracowników samorządowych.

Odnosząc się do wątpliwości planowanej podwyżki w opłacie za wywóz odpadów

komunalnych Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że wzrost o 3 zł nie zapewnia gwarancji

że środków wystarczy do IX 2019r. tak jak to zaplanowano. Wspomniała również że

wcześniej podwyżki nie były wprowadzone, związek inwestował budując Punkty Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy.

Radny Roman Ratajczak zapytał o skuteczność w wpłatach za zadeklarowane opłaty za

wywóz odpadów komunalnych?

Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że wpłaty stanowią 85% pozostałe zobowiązania

objęte są egzekucją.

Radny Jacek Woroch wskazując wysokie koszty wywozu odpadów niesegregowanych

zapytał czy możliwe jest opłacanie za śmieci segregowane a wyrzucanie odpadów tylko

niesegregowanych?

Dorota Lew-Pilarska poinformowała, że pracownicy odbierający odpady komunalne wiedzą

którzy mieszkańcy zadeklarowali wywóz odpadów niesegregowanych na co zwracają uwagę.

Wspomniała również o przeprowadzanych kontrolach.

Radny Jarosław Kaczmarek poprosił o zestawienie informacji o ilości odpadów

komunalnych segregowanych i niesegregowanych za okres I kw. 2018r. w stosunku do I

kw.2017r.

Dorota Lew-Pilarska zapewniła o przygotowaniu i przesłaniu informacji.

Radny Marek Jurga poprosił o szybką informację w razie ewentualnej zmiany terminu

wywozu śmieci spowodowanej awarią śmieciarki.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformował że na sali jest obecna radna Lidia

Pieprzyk

Ad. 7. Sprawozdanie za rok 2017 Komisji Rady Miasta i Gminy w Dolsku.

W kolejnym punkcie obrad sesji Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że

sprawozdania poszczególnych komisji wpłynęły do biura rady w dniu 29.12.2017r. i poprosiła

Przewodniczących byłych komisji o przedstawienie tychże sprawozdań. I tak:

·Rewizyjnej.
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Radny Henryk Grycz odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady

Miasta i Gminy Dolsk za okres od stycznia do grudnia 2017 roku, co stanowi załącznik nr 6

do protokołu.

· Inwestycji i Spraw Gospodarczych.

Radny Jarosław Kaczmarek odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji i

Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk za okres od stycznia do grudnia 2017

roku, co stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

·Ochrony Środowiska.

Radny Marek Jurga odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska

Rady Miasta i Gminy Dolsk za okres od stycznia do grudnia 2017 roku, co stanowi załącznik

nr 8 do protokołu.

·Oświaty, Kultury i Sportu.

Radny Jacek Woroch odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady

Miasta i Gminy Dolsk za okres od stycznia do grudnia 2017 roku, co stanowi załącznik nr 9

do protokołu.

Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, zgodnie z obowiązującymi od 1

stycznia 2018 roku zmianami Statutu Miasta i Gminy Dolsk wprowadzonymi Uchwałą Nr

XXXVIII/241/17 na podstawie: § 84 Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz

od 2 do 4 członków komisji. W związku z powyższym uznaje się zasadne podjęcie uchwały w

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2018 roku zmianami Statutu Miasta i

Gminy Dolsk wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/241/17 Rada powołuje ze swojego

składu następujące komisje stałe :

1) Komisja Rewizyjna,

2) Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych,

3) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

4) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

W związku z powyższym uznaje się zasadne podjęcie uchwały w sprawie powołania tychże

komisji.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że w ogłoszonej przerwie radni winni

wpisać swoje imię i nazwisko w projekcie uchwały tej komisji w której wyraziliby chęć

pracy.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk ogłosiła przerwę.

Po przerwie

a) powołania Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk przekazała ustną deklarację radnej Anety

Niewrzendowskiej o chęci pracy w Komisji Rewizyjnej.

W Komisji Rewizyjnej chęć pracy wyrazili radni:

Henryk Grycz, Roman Ratajczak, Aneta Niewrzendowska.

Wobec braku zmiany składu Komisji Rewizyjnej podjęcie zgłoszonego projektu uchwały jest

bezprzedmiotowe.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła Mecenasa Marcina Kropidłowskiego o

konsultacje.

Marcin Kropidłowski poinformował, że skład komisji się nie zmienił Komisja Rewizyjna

funkcjonuje tak jak funkcjonowała do tej pory. Podstawą zgłoszenia projektu uchwały w

sprawie powołania Komisji Rewizyjnej była zmiana ilości radnych mogących pracować w

komisji. Wobec powyższego projekt uchwały jest bezprzedmiotowy.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o wykreślenie z porządku obrad w punkcie Ad.8.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji

Rewizyjnej i przystąpiła do głosowania. Radni jednogłośnie 14głosami „za” zdecydowali o

zmianie porządku obrad w punkcie Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała porządek obrad od punktu 8. I tak:

 patrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych;

b) powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa;

c) powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

d) planu pracy Komisji Budżetowej i Spraw Gospodarczych na 2018 rok;

e) planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

na 2018 rok;

f) planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2018 rok;

g) udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Następnie przystąpiono do punktu 8 porządku obra.
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Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała nazwiska radnych którzy wyrazili chęć pracy

w Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych tj.:

Jarosław Kaczmarek, Jadwiga Chojnacka, Zenon Rusiak, Hieronim Szczepaniak.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformował, że Komisja Budżetu i Spraw

Gospodarczych winna wybrać ze swojego grona przewodniczącego. Po konsultacji z

mecenasem Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że każda z powołanych

komisji winna wybrać przewodniczącego na własnym posiedzeniu, a o fakcie poinformować.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie

nad tymże projektem.

Uchwała nr XL/252/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi

załącznik nr 10 do protokołu.

Burmistrz Henryk Litka zgłosił wątpliwości co do zapisu w przyjętej uchwale Nr XL/252/18

„i) spraw dotyczących Funduszu sołeckiego i Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.”

Mecenas Marcin Kropidłowski zgodził się z Burmistrzem MiG Dolsk o niewłaściwości

powyższego zapisu.

Błędny zapis zostanie zmieniony uchwałą zmieniającą uchwałę Nr XL/252/18 Rady Miasta i

Gminy Dolsk w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.

b) powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej

i Bezpieczeństwa.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała nazwiska radnych którzy wyrazili chęć pracy

w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa tj.:

Jacek Woroch, Wiesława Szermelek, Krystian Mejza.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytując projekt uchwały ogłosiła przerwę z uwagi na

ten sam błąd co w uchwale XL/252/18, który będzie można od razu skorygować.

Po przerwie Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i

przeprowadziła głosowanie nad tymże projektem.

Uchwała nr XL/253/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi

załącznik nr 11 do protokołu.

c) powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała nazwiska radnych którzy wyrazili chęć pracy

w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska tj.:
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Marek Jurga, Andrzej Michałowski, Lidia Pieprzyk, Janina Pawełczyk, Jan Rzepczyński.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie

nad tymże projektem.

Uchwała nr XL/254/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi

załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk ogłosiła przerwę w czasie której komisje stałe miałyby

wybrać ze swojego grona przewodniczącego komisji , opracować plan pracy komisji na rok

2018 oraz Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych miałaby wyrazić opinię w sprawie

projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie

dotacji celowej.

Po przerwie

W związku z błędnym zapisem w uchwale XL/252/18 Przewodnicząca Janina Pawełczyk

poinformowała o poszerzeniu porządku obrad w punkcie 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w

sprawie:

h) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych

i przystąpiła do głosowania nad zmianą porządku obrad. Porządek obrad został jednogłośnie

przyjęty 14 głosami „za”.

d) planu pracy Komisji Budżetowej i Spraw Gospodarczych na 2018 rok.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o wskazanie Przewodniczącego Komisji

Budżetu i Spraw Gospodarczych , a następnie odczytanie proponowanego planu pracy tejże

komisji.

Radny Jarosław Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw

Gospodarczych odczytał plan pracy komisji, który stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła

głosowanie nad tymże projektem.

Uchwała nr XL/255/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi

załącznik nr 14 do protokołu.

e) planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i

Bezpieczeństwa na 2018 rok.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o wskazanie Przewodniczącego Komisji

Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, a następnie odczytanie

proponowanego planu pracy tejże komisji.
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Radny Jacek Woroch – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy

Społecznej i Bezpieczeństwa odczytał plan pracy komisji, który stanowi załącznik nr 15 do

protokołu.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła

głosowanie nad tymże projektem.

Uchwała nr XL/256/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi

załącznik nr 16 do protokołu.

f) planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2018 rok.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o wskazanie Przewodniczącego Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a następnie odczytanie proponowanego planu pracy tejże

komisji.

Radny Marek Jurga – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

odczytał plan pracy komisji, który stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła

głosowanie nad tymże projektem.

Uchwała nr XL/257/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi

załącznik nr 18 do protokołu.

g) udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o

samorządzie gminnym, gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu

terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Art. 220 ustawy o finansach

publicznych określa, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielana

innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej albo

pomoc rzeczowa. Taką formą dotacji jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji

celowej w kwocie 200 000,00 zł na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na

odcinku Lubiatowo – Dolsk.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i

Spraw Gospodarczych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Jarosław Kaczmarek odczytał

opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy

finansowej w formie dotacji celowej, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła

głosowanie nad tymże projektem.
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Uchwała nr XL/258/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi

załącznik nr 20 do protokołu.

h) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych

Przeodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że w uchwale Nr XL/252/18 Rady Miasta i

Gminy Dolsk w sprawie powołania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych dokonuje się

zmiany zapisu §2 lit. i otrzymuje brzmienie:"i) spraw dotyczących funduszu sołeckiego i

rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła

głosowanie nad tymże projektem.

Uchwała nr XL/259/18 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi

załącznik nr 21 do protokołu.

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała otrzymaną odpowiedź na interpelację radnego

Andrzeja Michałowskiego dotyczącą drogi w Pokrzywnicy, co stanowi załącznik nr 22 do

protokołu. Jednocześnie poinformowała, że odpowiedź adresowana do Radnego Andrzeja

Michalowskiego posiadała załączniki, których biuro rady nie otrzymało.

Następnie Przewodnicząca RmiG Dolsk odczytała odpowiedź na złożoną przez Radną

Janinę Pawełczyk interpelację dotyczącą szczegółowej informacji wydatków na usługi

informatyczne, co stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała odpowiedź otrzymaną na kierowany prz nią

wniosek w sprawie wynagrodzenie „świetliczanek”, co stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Wspomniała również o spotkaniu Burmistrza MiG Dolsk ze „świetliczankami”, zgadzając się

że obowiązki świetliczanek nie są jednakowe.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Andrzej Michałowski odczytał interpelację, co stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Radna Jadwiga Chojnacka odczytała złożoną interpelację nr 26 do protokołu.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła Skarbnika MiG Dolsk o odpowiedzi na zadane

pytania podczas XXXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Skarbnik MiG Dolsk przedstawiła szczegółowo poniesione koszty z tytułu usług

informatycznych poniesionych od 01.01.2017-28.11.2017 w sumie na kwotę 38.906,25zł

· odbiór złomu komputerowego i elektrycznego – 221,41zł
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· system informacji prawnej Legalis – 3.044,25zł

· opieka autorska Mienie gminne – 4.921,23zł

· licencja na programy komputerowe - 1.722,00zł

· bramka kamera IP - 608,85zł

· za domenę - 249,69zł

· utrzymanie serwera Dolsk – 2.028,58zł

· konserwacja urządzeń teletechnicznych - 479,70zł

· naprawa komputera - 1968,00zł

· przegląd techniczny zasilacza - 1230,00zł

· usługa wdrożeniowa – informatyczna - 509,96zł

· internetowy dostęp do aktów prawnych Legalis - 3075,00zł

· instalacja i uruchomienie kamery na wieży - 565,80zł

· certyfikat - podpis elektroniczny, token – 1320,08zł

· program antywirusowy dla UMiG - lecencja na 2 lata - 1168,50

· usługa informatyczna serwer - 2706,00zł

· likwidacja instalacji teletechnicznej - 3493,20zł

· odzyskiwanie danych z komputera - 6396,00zł

· wgranie systemu operacyjnego - 738,00zł

· aktualizacja oprogramowania – internet - 1230,00zł

· przegląd sprzętu komputerowego - 1230,00zł

oraz:

· Kamera - wieża F 2017/04/5 z dnia 11.04.2017 r. Dostawca - Telemechanika AZS –

Jarocin - 985,23zł

· Zakup kamery, instalacja i uruchomienie - plaża F 2017/08/2 z dnia 10.08.2017 r.

Dostawca - Telemechanika AZS – Jarocin - 3493,20zł

Następne odpowiedź dotyczyła budżetu na rok 2018 w której Skarbnik MiG Dolsk

przedstawiła wydatki we wskazanych rozdziałach tj.:

90004-4210

paliwo do ciągnika rolniczego; zakup kwiatów, ziemi, nawozów, środków ochrony roślin,

skrzynek balkonowych(parking, rynek, park, cmentarz); zakup wiązanek okolicznościowych

(uroczystości rocznicowe pod pomniki); zakup drzewek, krzewów oraz transport (miasto

Dolsk); zakup drzewek, krzewów oraz transport (gmina Dolsk); zakup palików do drzewek;
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ochrona pomników przyrody, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup tabliczek; sołectwa;

nasadzenia zieleni FM Dolsk

90004-4270

remont kładki na kanale dolskim w parku oraz remont ławek i stolików na punkcie

widokowym; nieprzewidziany remont, przegląd; Program-renowacja stawu w

Wieszczyczynie, odnowienie rowów w Drzonku, Księginkach i Nowieczku, wykonanie

nasadzeń przydrożnych w Dolsku w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego i

kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach gminy Dolsk;

90004-4300

opracowanie dokumentacji na założenie separatorów w mieści Dolsk; wycinka drzew i

krzewów z terenów nieruchomości gminy Dolsk, oprysk roślin;

90004-4430

ubezpieczenie i przegląd ciągnika rolniczego i przyczepy; Program-renowacja stawu w

Wieszczyczynie, odnowienie rowów w Drzonku, Księginkach i Nowieczku, wykonanie

nasadzeń przydrożnych w Dolsku w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego i

kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach gminy Dolsk

oraz 92604-4300

Imprezy cykliczne (ok. 30) nagrody, plakaty, art. Spożywcze, Dożynki, Regaty, Grand Prix,

Drezyny, Orlik, MTB, Duathlon; Orlik - usługi konserwatorskie – nawierzchnia; Wianki;

Plaża- badanie wody, WOPR, czyszczenie plaży; Demontaż pomostu – ośrodek; Wykonanie

chodnika - plaża miejska

Z uwagi na brak w odpowiedzi szczegółowych wartości wraz z przeznaczeniem tychże kwot

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o doprecyzowanie odpowiedzi w późniejszym

terminie i dostarczenie do biura rady.

Radny Hieronim Szczepaniak zadając pytanie dotyczące zatrudniania informatyka i

ponoszonych dodatkowo wysokich kosztów za usługi informatyczne wywołał dyskusję, w

konsekwencji której Radny Hieronim Szczepaniak po uprzednim sprecyzowaniu treści pytań

skierował je do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk .

12. Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że Statut Gminy Dolsk przewiduje
wspólne posiedzenia radnych gmin i powiatu, można partycypować w kosztach, jednakże po



13

uprzednim zasiągnięciu informacji koszt Rady Miasta i Gminy Dolsk stanowić mogą koszty
delegacji radnych.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk informując o terminie i miejscu tj. 13 kwietnia br. w
auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie zapytała radnych o zdanie. Poddała pod
głosowanie.
Rada Miasta i Gminy Dolsk jednogłośnie wyraziła wolę udziału w obchodach 100 Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100 Rocznicy Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
Następnie Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że radni otrzymali
odpowiedź na wniosek kierowany do SELEKT.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk prosi o uszczegółowienie udzielonej informacji przez
Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELERKT” o wykaz
nieruchomości wraz z numerem posesji lub z nazwą ulicy z numerem posiadłości na terenie
gminy Dolsk. Rada jednogłośnie zdecydowała o skierowanie powyższego wniosku do
Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”.

13. Zakończenie obrad.

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

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

Protokolant         Przewodnicząca Rady
Magdalena Pawłowska      Janina Pawełczyk


