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RF.0002.03.2019

Protokół nr III/19
 z VII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 27 marca 2019 roku w sali

widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.
Obrady rozpoczęto 27 marca 2019 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17:01 tego samego

dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 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
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. Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Mirella Godawa – Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
3. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Ilona Skorupka – Pracownik Referatu Gospodarczego,
5. Kierownicy jednostek  i zakładu budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku,
6. Mieszkańcy,
7. 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 VII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Radni zostali
poproszeni  o potwierdzenie swojej obecności poprzez zagłosowanie w programie e-sesja,
aby stwierdzić prawomocność obrad. W tym momencie do obrad dołączył radny Szymon
Taciak. Przewodniczący poinformował, że na sali obecnych jest 15 radnych, wobec czego
rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Jednocześnie Przewodniczący
poinformował zebrane osoby, że obrady VII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk są nagrywane,
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transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad
są udostępniane 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 odczytania porządku obrad VII Sesji.

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. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady :

a)  Rewizyjnej,

b) Skarg, Wniosków i Petycji,

c) Budżetu i Spraw Gospodarczych,

d) Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

e) Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,

b)  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029,

c)  w sprawie przekształcenia Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku,

d)  w sprawie utworzenia Przedszkola w Małachowie,

e)  w sprawie utworzenia Przedszkola w Mszczyczynie,

f)  w sprawie utworzenia Przedszkola w Ostrowiecznie,

g)  w sprawie utworzenia Przedszkola w Wieszczyczynie,

h)  w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Międzychodzie,

i)  w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/323/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

30 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dolsk,

j)  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości

stanowiących mienie gminne,

k)  w sprawie zasadności zarzutów dot. czynnego prawa wyborczego w

przeprowadzonych wyborach na Sołtysa, Podsołtysa i członków Rady Sołeckiej

sołectwa Lubiatówko oraz o stwierdzenie nieważności tych wyborów,
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l)   w sprawie zasadności zarzutów dot. czynnego prawa wyborczego

w przeprowadzonych wyborach na Sołtysa, Podsołtysa i członków Rady Sołeckiej

sołectwa Ostrowieczno oraz o stwierdzenie nieważności tych wyborów,

m) w sprawie powołania Komisji Statutowej

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie obrad.

Ad. 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 3/
Burmistrz B. Wierzbińska przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej, natomiast
Skarbnik M. Surmicka przedstawiła informację o wydanych Zarządzeniach w zakresie
zmiany uchwały budżetowej.

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

Ad.5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji
o przedstawienie sprawozdań z działalności komisji za rok 2018 z VIII Kadencji Rady.
Sprawozdania stanowią załączniki nr 5,6,7,8,9, do protokołu.

a) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Przewodniczący Komisji  Sz. Taciak.
/załącznik nr 5/
b) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytała Przewodnicząca Komisji A.
Podpołucha./załącznik nr 6/
c) Sprawozdanie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych odczytał Przewodniczący Komisji
F. Szczepaniak./załącznik nr 7/
d) Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odczytał Przewodniczący Komisji
J. Rzepczyński. /załącznik nr 8/
e) Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
odczytał Przewodniczący Komisji J. Woroch. /załącznik nr 9/

Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił o chwilę uwagi i zapoznał radnych z treścią pisma,
które otrzymał w dniu 27 marca 2019 roku z Prokuratury Rejonowej w Śremie
Otrzymany  z  Prokuratury  dokument  to  postanowienie  o  odmowie  wszczęcia  śledztwa  w
sprawie niedopełnienia obowiązków.

Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.
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Skarbnik M. Surmicka przedstawiła radnym uzasadnienie do projektu uchwały.
Poinformowała, że  zwiększone zostają planowane dochody o kwotę 65.467,00 zł natomiast
planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 163.790,02 zł.
Po stronie dochodów w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne
gminne:
- zwiększa się planowane dochody w § 0960 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę
14.300,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z firmy Geofizyka Toruń sp. z o.o.
W dziale 758 Różne rozliczenia w  rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego:
- zwiększa się planowane dochody w § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę
12.074,00 zł z tytułu otrzymania informacji o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2019
W rozdziale 75864 Regionalne programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
- zwiększa się planowane dochody w § 2007 (dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205) o kwotę 39.093,00 zł tytułu
wpływu środków (rowy, stawy, nasadzenia)
Po stronie wydatków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne
gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę
14.300,00 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
12.074,00 zł (zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej),
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się wydatki o kwotę
16.492,75 zł na zakup paliwa i części do autobusów dowożących dzieci do szkół.
W rozdziale 80195 Pozostała działalność:
- w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zmniejsza się wydatki o kwotę
3.386,20 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
28.103,62 zł
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  rozdziale 90004 Utrzymanie
zieleni w miastach i gminach:
- na wniosek sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 1.730,00 zł oraz w § 4300 (zakup usług pozostałych)
zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 300,00 zł.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w  rozdziale 92109 Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 76.399,40 zł w tym:
- na wniosek sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 1.420,00 zł
- na wniosek sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług
remontowych) o kwotę 3.500,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.100,00
zł na remont podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowieczek,
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 70.219,40 zł na budowę świetlicy wiejskiej w
miejscowości Księginki
W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 Pozostała działalność:
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zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 21.836,45 zł w tym:
- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki w § 4210
(zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 4.728,80 zł,
- na wniosek sołectwa Lubiatówko zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług
pozostałych) o kwotę 6.950,00 zł
- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki w § 4300
(zakup usług pozostałych) o kwotę 5.384,75 zł,
- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zwiększa się planowane wydatki w § 6060
(wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 25.000,00 zł,
Zakład Gospodarki Komunalnej
W związku z rozliczeniem środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. wystąpiła nadwyżka
w wysokości 51.800,58 zł. Uchwałą Nr IV/24/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27
grudnia 2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku został zwolniony z obowiązku
wpłaty osiągniętej nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy. Nadwyżka zostaje
uwzględniona w planie finansowym na rok 2019 i przeznaczona na realizacje zadań
inwestycyjnych Zakładu.
W dziale 900 rozdz. 90017 zwiększono planowana kwotę wydatków na zakupy inwestycyjne:
plan przed zmianą – 60.000,00 zł,
plan po zmianie – 111.801,00 zł.
Plan przychodów i kosztów jednocześnie przed zmianą: 1.800.134,00 zł
Plan przychodów i kosztów jednocześnie po zmianie: 1.851.935,00 zł.

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:
1. Z czego wynika kwota 28.000, zł o  którą powiększa się budżet Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych?
Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że są to środki z niewykonanych wydatków w roku
2018.
2. Kwota 14.300,00 zł – wstępnie były przeprowadzane rozmowy z firmą Geofizyka Toruń,
że naprawy dróg po przeprowadzonych na naszym terenie pracach  bezpośrednio wykona
ta firma, bez wpłacania środków finansowych do budżetu. Jeszcze na spotkaniu w Masłowie
z Sołtysami  w którym uczestniczyła również Pani Burmistrz takie były ustalenia. Co  uległo
zmianie, że  w tym momencie środki finansowe zostały wpłacone na konto Gminy. Przedłuża
to proces naprawy dróg do momentu ogłoszenia przetargu i wybrania wykonawcy.
Burmistrz B. Wierzbińska odpowiedziała, że nie kojarzy takiego ustalenia, mowa była
o wykonaniu napraw podczas dokonywania remontów dróg po przeprowadzeniu jednego
przetargu i  wybraniu wykonawcy.
3. Kwota 70.000,00 zł , która jest dołożona do budowy świetlicy w Księginkach jest już
kwotą ostateczną czy z tego tytułu będziemy jeszcze musieli zmieniać budżet.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że pierwotny koszt budowy świetlicy to była kwota
705.090,39 zł. W chwili obecnej koszty wzrosły do kwoty 764.000,00 zł, do tego dołożyć
musimy koszty które nie były uwzględnione, jest to kwota 16.000, 00 zł dla Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Łączny koszt budowy  świetlicy w Księginkach wynosi 780.000,00
zł. Na całość inwestycji w latach 2019 i 2020 musimy dołożyć kwotę 74.909,62 zł z tego
70.219,40 zł w roku 2019, a w roku 4.690,22 zł w 2020 roku. Kwota dofinansowania
pozostaje bez zmian.



6

Radna J. Pawełczyk prosi jeszcze o odpowiedź czy jeżeli wykonawca pod koniec prac
budowlanych  będzie żądał podwyższenia kosztów i zwiększenia kwoty do zapłaty za
wykonane usługi czy zostało to przewidziane i skalkulowane. Zauważa jednoczenie, że takie
sytuację miały już miejsce w latach poprzednich, gdzie były podpisywane aneksy do umów.
Skarbnik M. Surmicka, odpowiedziała, że jeżeli wykonawca przystępuje do przetargu to musi
zaznajomić się z jego przedmiotem i warunkami, także powinien być świadomy na jaką
kwotę i zakres prac podpisze umowę jeżeli bierze udział w przetargu.
Sekretarz M. Godawa poinformowała, że wspólnie z Mecenasem trwają prace nad
stworzeniem umowy cywilno-prawnej, która będzie podpisana z wykonawcą.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do
przeprowadzenia głosowania
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian
Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Sylwia Czaplicka-Zaremba
Uchwała nr VII/37/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok
została uchwalona 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”,  stanowi ona załącznik nr
10 do protokołu.

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029,

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk
na lata 2019 – 2029 przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.  Poinformowała, że w WPF zmiana
polega na zaktualizowaniu wydatków majątkowych, którą ująć można  w trzech krokach:

· aktualizacja dochodów i wydatków
· zwiększenie przychodów
· zmiana w przedsięwzięciach – czyli zwiększenie kwot związanych z budową świetlicy

w Księginkach.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029. Zwiększone zostały
dochody w 2019 r.  o 101.490,37 zł w tym zwiększenie dochodów bieżących 101.490,37 zł.
Zwiększenie wydatków w 2019 r. 191.813,39 zł w tym zwiększenie wydatków bieżących
104.593,99 zł, natomiast zwiększenie wydatków majątkowych 87.219,40 zł. Nadwyżka (plan)
po zmianach 1.029.676,98 zł, zwiększenie przychodów 90.323,02 zł. Dokonano zmiany
w zakresie przedsięwzięcia pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki
nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach”. W danych
historycznych stanowiących podstawę obliczania wskaźników (kolumna 2018 przewidywane
wykonanie) uaktualnione zostały informacje z wykonania roku, zgodnie z:

a) sporządzonymi sprawozdaniami Rb-27s, Rb-28s oraz Rb-NDS i Rb-Z.
b) Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
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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”.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029,.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr VII/38/2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-
2029  została uchwalona 15 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu.

c) w sprawie przekształcenia Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku,
Głos zabrała Sekretarz M. Godawa, która przybliżyła zebranym treść uchwał dotyczących
utworzenia punktu przedszkolnego, przedszkoli oraz w sprawie przekształcenia przedszkola
w Dolsku. W przedszkolach zostały zorganizowane spotkania z rodzicami w celu
poinformowania i przedstawienia zasad funkcjonowania przedszkoli od września 2019 roku.
Wielkopolski Kurator Oświaty postanowieniem  z dnia 12 marca 2019 roku, poinformował
Burmistrza Miasta i  Gminy Dolsk B. Wierzbińską, że wydał opinię pozytywną w sprawie
przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019 roku Przedszkola Stokrotki w Dolsku poprzez
likwidację oddziałów zlokalizowanych w miejscowościach Małachowo, Międzychód,
Mszczyczyn, Ostrowieczno i Wieszczyczyn dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Dolsk.
W każdym przedstawionym projekcie uchwał z dniem 1 września tworzy się przedszkola,
których siedziby nie ulegają zmianie, organ prowadzący zakłada przedszkole na podstawie
aktu założycielskiego, który określa jego typ, nazwę i siedzibę. Organ założycielski
zakładający szkołę lub placówkę oświatową podpisuje zgodnie z obowiązującymi zapisami
ustawy  Prawo oświatowe akt założycielski oraz nadaje jej pierwszy statut.
W każdym naszym projekcie uchwał zapisy te zostały zawarte, projekty uchwał różnią
się od siebie tylko nazwą miejscowości w której zlokalizowane będzie przedszkole.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Międzychodzie zakłada
podporządkowanie organizacyjne przedszkola pod Przedszkole Stokrotki w Dolsku
i w związku z tym nie ma on nadanego statutu. Organem prowadzącym będzie gmina Dolsk,
budynek będzie zlokalizowany w Międzychodzie. Punkt przedszkolny zastąpi  istniejący
dotychczas oddział zamiejscowy Przedszkola Stokrotki w Dolsku.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji J. Woroch o odczytanie
opinii komisji. J. Woroch poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały
zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
przekształcenia Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
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Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr VII/39/2019 przekształcenia Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku została
uchwalona 15 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu.

d) w sprawie utworzenia Przedszkola w Małachowie.
Sekretarz M. Godawa poinformowała, że powyższy projekt uchwały dotyczy utworzenia
Przedszkola z siedzibą w Małachowie 36.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji J. Woroch o odczytanie
opinii komisji. J. Woroch poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały
zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”. Wobec braku pytań Przewodniczący Rady
odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
utworzenia Przedszkola w Małachowie,.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr VII/40/2019 w sprawie utworzenia Przedszkola w Małachowie została uchwalona
15 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.

e) w sprawie utworzenia Przedszkola w Mszczyczynie.
Sekretarz M. Godawa poinformowała, że tak jak w przypadku uchwał podjętych przed chwila
w tej uchwale mowa jest o utworzeniu Przedszkola z siedzibą w Mszczyczynie przy ulicy
Szkolnej 4.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji J. Woroch o odczytanie
opinii komisji. J. Woroch poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały
zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”. Wobec braku pytań Przewodniczący Rady
odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
utworzenia Przedszkola w Mszczyczynie.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr VII/41/2019 w sprawie utworzenia Przedszkola w Mszczyczynie została
uchwalona 15 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu.
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f) w sprawie utworzenia Przedszkola w Ostrowiecznie,
Sekretarz M. Godawa, poinformowała że Przedszkole będzie miało swoja siedzibę w
Ostrowiecznie 34, tak jak to ma miejsce w chwili obecnej.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji J. Woroch o odczytanie
opinii komisji. J. Woroch poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały
zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
utworzenia Przedszkola w Ostrowiecznie.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr VII/42/2019 w sprawie utworzenia Przedszkola w Ostrowiecznie została
uchwalona 15 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 15 do protokołu.

g) w sprawie utworzenia Przedszkola w Wieszczyczynie,
Sekretarz  M. Godawa poinformowała, że uchwała dotyczy utworzenia Przedszkola
w Wieszczyczynie przy ul. Księdza Marciniaka 35, czyli w dotychczasowym miejscu.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji J. Woroch o odczytanie
opinii komisji. J. Woroch poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały
zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
utworzenia Przedszkola w Wieszczyczynie,.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch.
Uchwała nr VII/43/2019 w sprawie utworzenia Przedszkola w Wieszczyczynie  została
uchwalona 15 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu.

h) w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Międzychodzie,
Sekretarz M. Godawa poinformował, że utworzenie punktu Przedszkolnego w Międzychodzie
oparte jest na innej procedurze niż to miało miejsce w przypadku uchwał podjętych powyżej.
Podstawą do podjęcia działań jest art. 32 ust.2 i ust.8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo Oświatowe oraz paragraf 1 pkt. 1 i paragraf 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
W przypadku utworzenia Punktu Przedszkolnego nie tworzy się statutu tylko dokument o
nazwie Organizacja Punktu Przedszkolnego. Punkt Przedszkolny zostaje organizacyjnie
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podporządkowany pod Przedszkole Stokrotki w Dolsku, zastąpi on istniejący dotychczas
oddział zamiejscowy Przedszkola Stokrotki w Dolsku.  Jego siedziba to Międzychód 42.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji J. Woroch o odczytanie
opinii komisji. J. Woroch poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały
zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
utworzenia Punktu przedszkolnego w Międzychodzie.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr VII/44/2019 w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Międzychodzie
została uchwalona 15 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu.

i) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/323/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30
kwietnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dolsk.
Uzasadnienie do uchwały omówiła Pracownik Referatu Gospodarczego I. Skorupka.
Poinformowała, że Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwała nr XLV/323/14 z dnia 30 kwietnia
2014 r., określiła zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dolsk. Aby nie wykluczać możliwości
przyznawania dotacji na inne planowane zadania związane z przestrzeganiem uchwał
antysmogowych, postanawia się uchylić powyższą uchwałę w całości.  Dofinansowanie
do innych zadań będzie przebiegało na zasadach określonych w kolejnej uchwale, która
będzie dotyczyć wymiany źródeł ciepła.
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”.
Następnie Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska J. Rzepczyńskiego o przedstawieni opinii komisji Rolnictwa. J.
Rzepczyński poinformował, że Komisja Rolnictwa przedstawiony projekt uchwały
zaakceptowała pozytywnie 3 głosami „za”.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
uchylenia uchwały Nr XLV/323/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 kwietnia 2014
roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dolsk.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do
przeprowadzenia głosowania.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
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Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janina Pawełczyk
Uchwała nr VII/45/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/323/14 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Dolsk została uchwalona 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”, stanowi ona
załącznik nr 18 do protokołu.

j) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości
stanowiących mienie gminne.
Pracownik Referatu Gospodarczego I. Skorupka poinformowała radnych, że gmina posiada
do wydzierżawienia grunty, które znajdują się w Błażejewie, Mszczyczynie
oraz w Małachowie.
Działka w Mszczyczynie była już przedmiotem przetargu ale ostatecznie dzierżawca
nie przystąpił do podpisania umowy. Natomiast działki w Błażejewie i Małachowie
wymagają zgody rady na dalsze oddanie ich w dzierżawę. Czynsz dzierżawny wyliczany jest
wg średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za dane półrocze roku.
Zgodnie z zawartymi umowami wylicytowana kwota czynszu dla gruntów w Błażejewie
wynosi za pół roku ok. 1.350,00 zł, dla Małachowa ok.138,00 zł natomiast dla Mszczyczyna
ok.570,00 zł również za pół roku.
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”.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących
mienie gminne,.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Jańczak
Uchwała nr VII/46/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu
nieruchomości stanowiących mienie gminne została uchwalona 14 głosami „za”, przy 1
„wstrzymującym się”, stanowi ona załącznik nr 19 do protokołu.

k) w sprawie zasadności zarzutów dot. czynnego prawa wyborczego
w przeprowadzonych wyborach na Sołtysa, Podsołtysa i członków Rady Sołeckiej
sołectwa Lubiatówko oraz o stwierdzenie nieważności tych wyborów.
Uzasadnienie do uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sz. Taciak.
Uzasadnienie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
W dyskusji wzięli udział:
- Janina Pawełczyk
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- Jarosław Kaczmarek
· Radna J. Pawełczyk oświadczyła, że z powodu niewystarczających informacji

i danych o przebiegu sprawy podjęła decyzję o nie wzięciu udziału w głosowaniu
aby nie opowiadać się po żadnej ze stron.

· Przewodniczący Rady R. Nawrot odniósł się do słów Radnej J. Pawełczyk i stwierdził,
że miała Radna pełne prawo do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
gdy przedmiotowa sprawa była omawiana.

· Radny J. Kaczmarek poinformował, że również nie będzie brał udziału w głosowaniu
w  sprawie  wyborów  na  Sołtysa,  Podsołtysa  i  członków  Rady  Sołeckiej  Sołectwa
Lubiatówko jak i w głosowaniu dotyczącym wyborów w Sołectwie Ostrowieczno
mimo że dotyczy to jego okręgu wyborczego, ale ma nadzieję że wynik głosowania
zamknie tą sprawę raz na zawsze.

· Przewodniczący Rady  oznajmił, że przyjął te informacje do wiadomości.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano  w sprawie:
zasadności zarzutów dot. czynnego prawa wyborczego w przeprowadzonych wyborach
na Sołtysa, Podsołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Lubiatówko oraz o
stwierdzenie nieważności tych wyborów,.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski
BRAK GŁOSU (2)
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk
Uchwała nr VII/47/2019  w sprawie zasadności zarzutów dot. czynnego prawa wyborczego
w przeprowadzonych wyborach na Sołtysa, Podsołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa
Lubiatówko oraz o stwierdzenie nieważności tych wyborów została zaakceptowana 9 głosami
„za”, przy 4 „wstrzymujących się”. Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

l) w sprawie zasadności zarzutów dot. czynnego prawa wyborczego w
przeprowadzonych wyborach na Sołtysa, Podsołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa
Ostrowieczno oraz o stwierdzenie nieważności tych wyborów,
Uzasadnienie do uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sz. Taciak.
Uzasadnienie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie przystąpiono
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zasadności zarzutów dot. czynnego prawa wyborczego w przeprowadzonych wyborach
na Sołtysa, Podsołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Ostrowieczno oraz
o stwierdzenie nieważności tych wyborów.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)



13

Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski
BRAK GŁOSU (2)
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk
Uchwała nr VII/48/2019  w sprawie zasadności zarzutów dot. czynnego prawa wyborczego
w przeprowadzonych wyborach na Sołtysa, Podsołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa
Ostrowieczno oraz o stwierdzenie nieważności tych wyborów  została zaakceptowana
9 głosami „za”, przy 4 „wstrzymujących się”. Dwóch radnych nie wzięło udziału
w głosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
O głos poprosił radny J. Rzepczyński, który wyraził własną opinię, że nie rozumie radnych
którzy nie wzięli udziału w głosowaniu lub wstrzymali się od oddania głosu.

m) w sprawie powołania Komisji Statutowej.
Głos zabrał Przewodniczący Rady R. Nawrot, który przypomniał, że projekt uchwały jest
wynikiem złożenia przez Klub Radnych na poprzedniej sesji projektu uchwały dotyczącego
zmian w Statucie. Jest to sprawa na tyle ważna, że każde kroki zmierzające do wprowadzenia
zmian w statucie powinny być omówione podczas prac komisji. Przewodniczący R. Nawrot
zaproponował aby w skład Komisji Statutowej weszli: Przewodniczący Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa,
Przewodniczący Klubu Radnych Gminy Dolsk oraz Przewodniczący Rady.
Jeżeli inni radni są chętni do uczestnictwa w pracach komisji, będzie wyłożona lista na którą
należy się wpisać, a następnie każda kandydatura zostanie przegłosowana. W skład komisji
może wejść od 3 do 5 członków.

Ogłoszono 5 min. przerwę.
Obrady wznowiono o godz. 16.10.

Po przerwie Przewodniczący R. Nawrot odczytał listę radnych zgłoszonych do prac
w Komisji Statutowej, kształt listy przedstawia się następująco:
-R. Nawrot,
-J. Rzepczyński,
-F. Szczepaniak,
-J. Woroch,
-J. Kaczmarek.

Następnie przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zamknięcia listy kandydatów na członków Komisji Statutowej.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
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Następnie zostały przeprowadzone głosowania nad kandydaturami poszczególnych radnych
zgłoszonych do prac w Komisji Statutowej.
Głosowano w sprawie:
w sprawie powołania Nawrota Romualda na członka Komisji Statutowej.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Głosowano w sprawie:
w sprawie powołania Rzepczyńskiego Jana na członka Komisji Statutowej.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Głosowano w sprawie:
w sprawie powołania Szczepaniaka Filipa na członka Komisji Statutowej.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Głosowano w sprawie:
w sprawie powołania Worocha Jacka na członka Komisji Statutowej.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Głosowano w sprawie:
w sprawie powołania Kaczmarka Jarosława na członka Komisji Statutowej.
Wyniki głosowania:
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
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Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr VII/49/2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej została
uchwalona 15 głosami „za”.  Stanowi ona załącznik nr 24 do protokołu.

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

· J. Pawełczyk (RF.0003.7.2019)
· J. Pawełczyk  (RF. 0003.8.2019)

Odpowiedzi wraz z interpelacjami znajdują się na stronie:
http://www.bip.dolsk.pl/index.php?dok=dok.rada_mig.interpelacje w zakładce Rada
Interpelacje.

Ad.8. Interpelacje i zapytania radnych.
· Radny F. Szczepaniak złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

(RF.0003.10.2019)
· Radny F. Szczepaniak złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

(RF.0003.15.2019)
· Radny J. Kaczmarek złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

(RF.0003.9.2019)
· Radna M. Gmerek złożyła interpelację, która stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

(RF.0003.3.1.2019)
· Radna M. Gmerek złożyła interpelację, która stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

(RF.0003.5.1.2018)
· Radna J. Pawełczyk złożyła interpelację, która stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

(RF.0003.11.2019)
· Radna J. Pawełczyk złożyła interpelację, która stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

(RF.0003.12.2019)
· Radna J. Pawełczyk złożyła interpelację, która stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

(RF.0003.14.2019)
· Radna J. Pawełczyk złożyła interpelację, która stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

(RF.0003.7.1.2019)

Interpelacjami znajdują się na stronie:
http://www.bip.dolsk.pl/index.php?dok=dok.rada_mig.interpelacje w zakładce Rada
Interpelacje.
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Ad.9. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:

· Przewodniczący Rady R. Nawrot przypomniał radnym o konieczności złożenia
oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2018. Termin złożenia oświadczeń
upływa 30 kwietnia 2019 roku.  Poprosił również radnych aby treść składanych
interpelacji była krótka i zwięzła. Uważa również, że treść dzisiejszych interpelacji
odnośnie zajęcia stanowiska w sprawie ONW jest niepotrzebnie kierowana
do Burmistrza Dolska gdyż wszyscy zdają sobie sprawę, że poszczególne Gminy
nie mają wpływu na decyzje, które powstają na najwyższym szczeblu, z konieczności
poszukiwania środków finansowych.

· Radny Jarosław Kaczmarek, uważa, że  nasza gmina powinna zająć stanowisko gdyż
gminy ościenne jak Śrem czy  Brodnica zyskały, jeżeli nie podejmiemy żadnych
kroków to nie  uzyskany nic, a straty na poszczególnych sołectwach są znaczące.

· Przewodniczący R. Nawrot, poinformował, że uczestnictwo w Sesjach Powiatowych
daje możliwość spotkania się z władzami powiatowymi i są tam prowadzone rozmowy
odnośnie informacji o likwidacji połączeń PKS. Każdą z gmin ościennych ten problem
w większym lub mniejszym stopniu dotknie i trwają rozmowy jak takiej sytuacji
zaradzić. Jednocześnie wyraził swoją opinię, że nie rozumie zamieszania stworzonego
wokół Kierownika MGOSiR w Dolsku i wyciąganiu pewnych faktów, w sytuacji gdy
środek ten funkcjonuje już wiele lat, a podczas poprzedniej kadencji rady, radni nie
wnosili zastrzeżeń do pracy wykonywanej przez Kierownika. Uważa, również
że mandat zaufania, którzy radni dostali w wyborach zobowiązuje do podejmowania
decyzji i brania udziału w głosowaniu, a nie unikania wzięcia udziału w głosowaniu
które jest złożone i wymaga podjęcia rozważnych kroków.

· Radna Janina Pawełczyk poinformowała, że treść jej interpelacji odnośnie informacji
o likwidacji połączeń wynika z faktu zgłaszania do niej tego problemu przez
zaniepokojonych mieszkańców Błażejewa. W kwestii  ONW powiedziała, że rolnicy
się denerwują i takie głosy do nich jako radnych spływają, nie wszyscy o tych
zmianach zostali poinformowani, a na terenie  gminy Dolsk gdzie mamy 19 sołectw
tylko 7 dostanie dopłaty. Radna oczekuje również odpowiedzi o postępie pracy,
odnoście  kontroli  która  miała  zostać wykonana  w  MGOSiR  o  którą zwracała  się
w interpelacji złożonej na poprzedniej sesji.

· Radny S. Kaźmierski dopowiedział, że wpływu na to jakie sołectwa objęte zostaną
ONW nie ma nikt z nas, to nie zależy od Gminy, nawet Izby Rolnicze nie mają
na to wpływu.

· Radny J. Kaczmarek odczytał treść pisma, które następnie zostało złożone na ręce
Przewodniczącego Rady. Zostały w nim poruszone kwestie pisania i składania
interpelacji przez radnych. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt nie informowania
o posiedzeniach poszczególnych Komisji rady Sołtysów.

· Przewodniczący Rady R. Nawrot jeszcze raz odczytał przepisy prawne o zasadach
wnoszenia zapytań i interpelacji przez Radnych.

· Głos zabrał jeszcze radna J. Pawełczyk, która przekazała na ręce Przewodniczącego
wniosek z prośbą o przekazanie go do Wojewódzkiego Zarządu Dróg, dotyczący
umieszczenia znaku na drodze nr 434 przy krzyżówce z Masłowem, który ogranicza
zdaniem mieszkańców widoczność.
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Ad.10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie
na obrady VII Sesji Rady Miasta i Gminy w Dolsku i o godz. 17.01 zakończył obrady.

Protokolant Przewodniczący
Agnieszka Bąk Rada Miasta i Gminy Dolsk

Romuald Nawrot


