
1

RF. 0002.04.2019

Protokół nr IV/19
 z VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 24 kwietnia 2019 roku w sali

widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.
Obrady rozpoczęto 24 kwietnia 2019 o godz. 15:00 a zakończono o godz. 17:33 tego samego

dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1
do protokołu i przedstawionego poniżej wyszczególnienia.

Obecni:
1. Sylwia Czaplicka-Zaremba
2. Monika Gmerek
3. Elżbieta Jańczak
4. Jarosław Kaczmarek
5. Stanisław Kaźmierski - nieobecny
6. Krystian Mejza
7. Andrzej Michałowski
8. Romuald Nawrot
9. Janina Pawełczyk
10. Aneta Podpołucha
11. Jan Rzepczyński
12. Filip Szczepaniak
13. Paweł Taciak
14. Szymon Taciak
15. Jacek Woroch

W obradach uczestniczyli również:

1. Mirella Godawa – Sekretarz Miasta i Gminy  Dolsku,
2. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
3. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
4. Kierownicy jednostek  i zakładu budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku,
5. Mieszkańcy,
6. Przedstawiciele prasy.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych  na  sali  i  otworzył obrady  VIII  Sesji  Rady  Miasta  i  Gminy  Dolsk.  Przeprosił
zebranych za opóźnienie, które zostało spowodowane awarią urządzeń rejestrujących.
Radni zostali poproszeni  o potwierdzenie swojej obecności poprzez zagłosowanie
w programie e-sesja, aby stwierdzić prawomocność obrad. Przewodniczący poinformował,
że na sali obecnych jest 14 radnych, wobec czego rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał. Jednocześnie Przewodniczący poinformował zebrane osoby,
że  obrady  VIII  Sesji  Rady  Miasta  i  Gminy  Dolsk  są nagrywane,  transmitowane  i  utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane
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w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Udział w obradach
jest jednocześnie wyrażeniem zgody na upublicznienie swojego wizerunku.

2. Przedstawienie porządku obrad./załącznik nr 2/

Wobec braku wniosku o rozszerzenie porządku obrad Przewodniczący Rady R. Nawrot
przystąpił do przeprowadzenia obrad wg następującego porządku:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami za rok 2018.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,

b) w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Dolsku,

c)  w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie,

d)  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

e)  w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska

kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych,

terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze,

f) zmieniająca Uchwałę Nr 25/V/1990 z dnia 6 września 1990 roku w sprawie

przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i

Studiów Samorządowych”,

g) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.

h) w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Dębowej w Drzonku z dn. 20.02.2019

roku w sprawie montażu oświetlenia i przekazania nieruchomości.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.
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10.  Zakończenie obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. /załącznik nr 3/
Z-ca Burmistrza M. Godawa przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej,

natomiast Skarbnik M. Surmicka przedstawiła informację o wydanych Zarządzeniach.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. ./załącznik nr 4/
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej.

Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie protokołu
z przeprowadzonej kontroli w MGOSiR w Dolsku.
Radny Sz. Taciak odczytał protokół, stanowi on załącznik nr 5 do protokołu.

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami za rok 2018. /załącznik nr 6/

Sekretarz M. Godawa przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2018.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,
Skarbnik M. Surmicka, przedstawiła radnym uzasadnienie do projektu uchwały.
W proponowanej zmianie uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 12 300,-zł oraz
wydatki o kwotę 92 300,-zł.
W rozdziale 71004 Plany Zagospodarowania przestrzennego zwiększa się dochody o kwotę
12 300,-zł z tytułu otrzymanej darowizny.
W rozdziale 01008 Melioracje wodne zmniejsz asie planowane wydatki    na dotację celową
dla Spółek wodnych o kwotę 8 000,-zl.
W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 80 000,00zl. Kwota
ta ma być przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej na Podrzekcie.
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki na zakup usług
remontowych o kwotę 4 650,-zł.
W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 12 300,-zł na zakup usług pozostałych.
W rozdziale 75495 Pozostała działalność na wniosek FS Księginki zmniejsza się planowane
wydatki o kwotę 1 200,-zł na zakup usług pozostałych.
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wniosek FS Księginki
zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 800,-zł na zakup materiałów i wyposażenia.
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wniosek FS Księginki
zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000,-zł na budowę świetlicy
wiejskiej.
W rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o kwotę 350,-zł
na zakup usług pozostałych. Zmniejsza się na wniosek FS Księginki planowane wydatki
o kwotę 250,-zł, oraz na wniosek FS Międzychód zwiększa się planowane wydatki o kwotę
600,-zł.
Radny J. Kaczmarek zapytał na co ma być przeznaczona kwota 80 000,-zł jako wydatek
inwestycyjny przy drogach. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to nasz wkład
na przebudowę drogi powiatowej na Podrzekcie. Propozycja dofinansowania była znacznie
wyższa, jednak Pani Burmistrz udało się wynegocjować kwotę 80 000,-jako dofinansowanie
gminy.
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Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniaka o odczytanie opinii komisji. F. Szczepaniak
poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie
5 głosami „za”.

W dyskusji wzięli udział:
- Radna Janina Pawełczyk zadała następujące pytania:
Jaka jest kwota ujęta w budżecie na równanie dróg gruntowych, czy w tej kwocie zawarte
są również kwoty z Funduszu Sołeckiego, które przeznaczyły poszczególne wioski?
Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że w budżecie na równanie dróg jest kwota 190 000,-
zł, łącznie z kwotami z FS.
Głosowano w sprawie:
zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

Uchwała nr VIII/50/19  z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta i gminy na 2019 rok została uchwalona 14 głosami „za”, przy
1 „nieobecnym”, stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.

b) w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Dolsku,

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa informując radnych iż z dniem
1 września 2019 r. tworzy się Zespół Przedszkoli w Dolsku, w skład którego wchodzą:

· Przedszkole „Stokrotki„ w Dolsku,
· Przedszkole w Małachowie,
· Przedszkole w Mszczyczynie,
· Przedszkole w Ostrowiecznie.

Integralną część uchwały stanowią załączniki;
· Akt założycielski Zespołu Przedszkoli w Dolsku,
· Statut Zespołu Przedszkoli w Dolsku.

Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa o odczytanie opinii komisji. J. Woroch
poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie
5 głosami „za”.
Głosowano w sprawie:
w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Dolsku,.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
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Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

Uchwała nr VIII/51/19 z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie utworzenia Zespołu
Przedszkoli w Dolsku została uchwalona 14 głosami „za”, przy 1 „nieobecnym”, stanowi ona
załącznik nr 8 do protokołu.

c) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie,

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa informując radnych iż z dniem
1 września 2019 r. tworzy się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie z siedzibą
w Masłowie, w skład którego wchodzą:

· Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie,
· Przedszkole w Wieszczyczynie.

Integralną część uchwały stanowią załączniki;
· Akt założycielski Zespołu Przedszkoli w Dolsku,
· Statut Zespołu Przedszkoli w Dolsku.

Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa o odczytanie opinii komisji. J. Woroch
poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie
5 głosami „za”.
Głosowano w sprawie:
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie,.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

Uchwała nr VIII/52/19  z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie została uchwalona 14 głosami „za”, przy
1 „nieobecnym”, stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.

d) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

Pani  Sekretarz M. Godawa przedstawiając projekt uchwały poinformowała radnych,
że obecna uchwała wygasa z dniem 31.08.2019 r. Zasadnicza różnica w odpłatności to taka, iż
obecnie rodzice płacili 1,00 zł za pełną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5
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godzin dziennie. W chwale obowiązującej od 01.09.2019r. odpłatność będzie wynosiła 1,00 zł
za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin dziennie.

Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa o odczytanie opinii komisji. J.Woroch
poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie
5 głosami „za”.
Głosowano w sprawie:
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,.
Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

Uchwała nr VIII/53/19 z dnia 24 kwietnia 2019r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
została uchwalona 14 głosami „za”, przy 1 „nieobecnym”, stanowi ona załącznik nr 10
do protokołu.

e) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów
pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze,

Pani Sekretarz M. Godawa przedstawiła projekt uchwały informując radnych,
że obecnie obowiązująca uchwała  traci moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zadaniem organu
prowadzącego jest określenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Od 1 września
ten wymiar będzie wynosił 24 godziny tygodniowo.

Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa o odczytanie opinii komisji. J. Woroch
poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie
5 głosami „za”.
Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach,
a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze,.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

 Uchwała nr VIII/54/19 z dnia 24 kwietnia 2019r.  w sprawie określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze została
uchwalona 14 głosami „za”, przy 1 „nieobecnym”, stanowi ona załącznik nr 11
do protokołu.

f) zmieniająca Uchwałę Nr 25/V/1990 z dnia 6 września 1990 roku w sprawie
przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia
i Studiów Samorządowych”,

Sekretarz M. Godawa przedstawiła projekt uchwały zmieniającej w sprawie
przystąpienia do stowarzyszenia WOKISS w związku ze zmianą na stanowisku Burmistrza,
jest to uchwała bardzo stara z 1990r. Przedstawicielem gminy była Pani Sekretarz Liliana
Lenarczyk-Żurczak. Obecnie reprezentantami gmin są burmistrzowie, wobec powyższego
propozycja aby przedstawicielem została pani Burmistrz Barbara Wierzbińska.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa o odczytanie opinii komisji. J. Woroch
poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie
5 głosami „za”.
Głosowano w sprawie:
zmieniająca Uchwałę Nr 25/V/1990 z dnia 6 września 1990 roku w sprawie przystąpienia
do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych”,.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

Uchwała nr VIII/55/19  z dnia 24 kwietnia 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr 25/V/1990 z dnia
6 września 1990 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski
Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” została uchwalona 14 głosami „za”, przy
1 „nieobecnym”, stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu.
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g) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
M. Marchlewska przedstawiła projekt uchwały informując radnych, że 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 z późn. zm.)
uchwałą NR XLVII/297/18 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy
Dolsk do organu regulacyjnego, Rada Miasta i Gminy Dolsk przyjęła i przekazała projekt
dokumentu do organu regulacyjnego.
Postanowieniem z dnia 30 października 2018r., znak PO.RET.070.178.1.2018.SK Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie zaopiniował przedmiotowy dokument wnosząc uwagi.
Na postanowienie zostało złożone zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Warszawie, który postanowieniem z dnia 19.12.2018r., znak
KET.050.163.2018 uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez organ I instancji. Dnia 27 lutego 2019r. do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk
wpłynęło postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 lutego 2019r., znak
PO.RET.070.49.1.2019.SK, w którym została przedstawiona opinia do projektu.
Po uwzględnieniu opinii organu regulacyjnego na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest w pełni
uzasadnione.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska J. Rzepczyńskiego o przedstawienie opinii komisji. J. Rzepczyński
poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie
2 głosami „za”.
Głosowano w sprawie:
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

Uchwała nr VIII/56/19  z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków została uchwalona 14 głosami „za”, przy 1 „nieobecnym”,
stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.
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h) w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Dębowej w Drzonku z dn. 20.02.2019
roku w sprawie montażu oświetlenia i przekazania nieruchomości.

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji A. Podpołucha. W związku z wpływem w dniu 27 lutego 2019 roku na ręce
Przewodniczącego Rady R. Nawrota Petycji „w sprawie montażu  oświetlenia
na ul. Dębowej” w miejscowości Drzonek oraz przekazaniu gminie całkowicie ulicy Dębowej
w dniu 13 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Po analizie przedstawionego materiału oraz wysłuchaniu opinii pracowników Referatu
Gospodarczego komisja podjęła Uchwałę w której wyraziła stanowisko negatywne. Rada stoi
na stanowisku, że w bieżącym roku brak jest możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy
środków finansowych pozwalających na zrealizowanie postulatów mieszkańców ul. Dębowej
w Drzonku. W takiej sytuacji z uwagi na brak środków finansowych na realizację
przedmiotowej inwestycji w 2019 roku stanowisko Rady Miasta i gminy Dolsk w zakresie
objętym treścią w/w petycji jest negatywne.
Głosowano w sprawie:
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Dębowej w Drzonku z dn. 20.02.2019
roku w sprawie montażu oświetlenia i przekazania nieruchomości.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Krystian Mejza, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak,
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski
Uchwała nr VIII/57/19 z dnia 24 kwietnia 2019r.  w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców ul. Dębowej w Drzonku z dn. 20.02.2019 roku w sprawie montażu oświetlenia
i przekazania nieruchomości została uchwalona 12 głosami „za”,  przy 2 „wstrzymujących
się”, przy 1 „nieobecnym”, stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedzi na interpelacje następujących radnych;

· Radny F. Szczepaniak (RF.0003.15.2019),
· Radna J. Pawełczyk (RF.0003.14.2019),
· Radna J. Pawełczyk (RF.0003.12.2019),
· Radna J. Pawełczyk (RF.0003.11.2019),
· Radny F. Szczepaniak (RF.0003.10.2019),
· Radny J. Kaczmarek (RF.0003.9.2019),
· Radna M. Gmerek (RF.0003.5.1.2018),
· Radna M. Gmerek (RF.0003.3.1.2019),
· Radna J. Pawełczyk (RF.0003.7.1.2019).

Odpowiedzi wraz z interpelacjami znajdują się na stronie;
www.bip.dolsk.pl w zakładce Rada Interpelacje.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.
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* Radny  Krystian Mejza złożył  zapytania, który  stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
(RF.0003.20.2019)
W punkcie 2 odpowiedzi udzieliła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska
wyjaśniając, iż firma „SELEKT” nie oferuje usługi darmowego kontenera na okres remontu
w  umowie dla gminy Dolsk.
* Radna   Monika Gmerek, złożyła zapytanie, który stanowi załącznik nr 16 do protokołu
(RF.0003.17.2019)
* Radny  Jacek Woroch złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 17
do protokołu.(RF.0003.19.2019)
* Radna  Janina Pawełczyk złożyła zapytanie, który stanowi załącznik nr 18
do protokołu.(RF.0003.18.2019)
Interpelacje  znajdują się na stronie:
www.bip.dolsk.pl, w zakładce Rada Interpelacje.

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
* Radny  Krystian Mejza złożył wniosek, który stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
* Radna  Sylwia Czaplicka-Zaremba odczytała odpowiedź na zapytanie Radnego
J. Rzepczyńskiego z VII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk, która stanowi załącznik nr 20
do protokołu.
* Radna  Janina Pawełczyk zapytała czy jest więcej informacji na temat projektu budowy sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Masłowie oraz budowie sal dydaktycznych.
Radna J. Pawełczyk podziękowała, za odpowiedź o wynikach kontroli w MGOSiR,
że wszystko jest bardzo dobrze. Jednak Pani Burmistrz wydała zalecenia do stosowania przez
MGOSiR, które należy przestrzegać. Zalecenia dotyczą;

- opisywać faktury zgodnie z poniesionym planem wydatków,
- wybierając ofertę należy najpierw rozeznać rynek,
- wprowadzić wewnętrzny regulamin wydatkowania środków publicznych powyżej
30 000,00 EURO,
- wprowadzić listy odbioru nagród,
- przed dokonaniem wydatku szczegółowo sprawdzić, czy wydatek jest zgodny
z planem.

* Radny  Jacek Woroch zapytał Radnego Krystiana Mejzę odnośnie sposobu załatwienia
wniosku, takiej wiedzy nie ma komisja i wniosek ten powinien znaleźć innego adresata.
* Radny  Krystian Mejza (Ad Vocem) odpowiedział, że zmieni treść wniosku i ponownie
prześle na adres Rady.
* Sekretarz M. Godawa udzieliła odpowiedzi na temat prac nad dokumentacją rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Masłowie. Obecnie koncepcja rozbudowy została przerobiona na dwa
etapy. Oddzielnie budowa sali gimnastycznej, oraz budowa 3 sal dydaktycznych w łączniku –
jako pierwszy etap budowy. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji, aby skorzystać
z dofinansowania jeżeli będzie taka możliwość.  Drugim etapem ma być budowa sali
gimnastycznej – zarys znajduje się w referacie gospodarczym.
* Przewodniczący Rady R. Nawrot  zwrócił uwagę radnym, że mówią czy piszą
o nieścisłościach, które popełniają urzędnicy, a sami wprowadzają opinię publiczną w błąd
twierdząc, że nie były udzielone odpowiedzi gdy faktycznie były, a ponadto zdarzył się
przypadek przesłania interpelacji zawierającej  kopię maila, która nie była zgodna z
oryginalną wersją z poczty mailowej.
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* Radna Janina Pawełczyk stwierdziła że otrzymała odpowiedź mailową, za którą
podziękowała, ale nie były tam zawarte odpowiedzi od instytucji do których Pani Burmistrz
wysyłała korespondencję w sprawie Lipówki, a oczekiwała takiej odpowiedzi.

Ad. 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot  podziękował  wszystkim uczestnikom za przybycie
na obrady VIII Sesji Rady Miasta i gminy Dolsk. Obrady zakończono o godzinie 17.36.

Protokolant Przewodniczący
Elżbieta Juskowiak Rady Miasta i Gminy Dolsk

Romuald Nawrot


