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RF.0002.02.2019

Protokół nr II/19
 z VI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 20 lutego 2019 roku w sali

widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.
Obrady rozpoczęto 20 lutego 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:22 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  Dolsku,
3. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Maria Marchlewska – Kierownik referatu Gospdoardczego,
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 VI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Radni zostali
poproszeni  o potwierdzenie swojej obecności poprzez zagłosowanie w programie e-sesja,
aby stwierdzić prawomocność obrad.  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 VI Sesji Rady Miasta
i Gminy Dolsk są nagrywane, transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących



2

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/

Przewodniczący Rady R. Nawrot zapytał się zebranych czy ktoś z obecnych wnosi
o rozszerzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady poinformował, radnych, że w związku
z wpłynięciem 2 pismo od Wojewody Wielkopolskiego w dniu 15 lutego 2019 roku,
konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania spraw
przekazanych przez Wojewodę. R. Nawrot wniósł o rozszerzenie porządku obrad w punkcie
6 o podpunkt j) Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
zbadania spraw przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Następnie przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w sprawie rozszerzenia porządku
obrad.
Głosowano w sprawie:
poszerzenia porządku obrad.
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

Po przegłosowaniu 15 głosami „za” rozszerzony porządek obrad przedstawiał się następująco:

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 wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Dolsk.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy,

b) w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast

Polskich,

c) w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Dolsk

w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

d) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku,

e) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody

Wielkopolskiego,
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f) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu

rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,

g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023,

h) w sprawie zmiany Statutu Gminy Dolsk.

i) uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2019 roku,

j) w sprawie zlecenia Komisji rewizyjnej zbadania spraw przekazanych przez Wojewodę

Wielkopolskiego.

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.
Wobec braku pytań przystąpiono do omawiania kolejnego punktu obrad.

Ad.4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 4/

Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej.

Ad.5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Dolsk.
/załącznik nr 5/
Sekretarz M. Godawa. przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli zatrudnionych w palcówkach oświatowych Gminy Dolsk  za 2018 rok.

Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy.

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.
Po stronie dochodów zostały wprowadzone następujące kwoty:

· W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:
- zwiększa się planowane dochody w § 0960 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę 15.000,00 zł tytułem otrzymania darowizny

· W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 1.353,37
zł tytułem otrzymania odszkodowania

· W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- zwiększa się planowane dochody w § 2710 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących) o kwotę 15.000,00 zł tytułem otrzymania dotacji z powiatu
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śremskiego na dofinansowanie dowozu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych
Analogicznie po stronie wydatków zmianie uległy:

· W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 15.000,00 zł
z tytułu otrzymania darowizny na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

· W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- zwiększa się planowane dochody w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 15.000,00 zł
na dofinansowanie dowozu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych,

· W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę ogółem
1.353,37 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z przeznaczeniem na remont.
Załącznik Nr 6 i załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. dostosowuje się do załącznika
Nr 2 tejże uchwały zachowując zasadę spójności.

Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych F. Szczepaniaka o przedstawienie opinii komisji. F. Szczepaniak
poinformował, że Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych opiniuje przedstawiony projekt
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok pozytywnie, 5 głosami „za”.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy.
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 VI/29/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok
została uchwalona 15 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.

b) w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast
Polskich Miast Polskich.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Poinformowała, że w związku
ze zmianą osoby pełniącej funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk podjęcie przedmiotowej
uchwały jest niezbędne dla reprezentacji gminy Dolsk w organach Związku Miast Polskich.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa  J. Worocha  o przedstawienie opinii komisji.
J. Woroch poinformował, że komisja zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały
pozytywnie, 5 głosami „za”.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich,.
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
Uchwała nr VI/30/19 Rady Miasta i Gminy w Dolsku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela
do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich została uchwalona 15 głosami „za”,
stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.

c) w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Dolsk
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
Sekretarz M. Godawa przedstawiła uzasadnienie do uchwały, w którym omówiła
poszczególne paragrafy projektu uchwały. Zaznaczyła, że w związku z nowelizacją ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm) art. 41a
stanowi, że mieszkańcom gminy przysługuje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.
Zgodnie z treścią tego przepisu, grupa mieszkańców gminy, posiadająca czynne prawo
wyborcze do rady danej gminy, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą. Ustawa nałożyła na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
obowiązek określenia w drodze stosownej uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji tych
inicjatyw oraz formalnych wymogów, jakim będą musiały odpowiadać składane projekty.
Niniejszy projekt uchwały w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miasta
i Gminy Dolsk w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zawiera wymagane
prawem ustalenia.
Wobec braku pytań Przewodniczący R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury,  Sportu,  Pomocy Społecznej  i  Bezpieczeństwa  J.  Worocha  o  przedstawienie  opinii
komisji. J. Woroch poinformował, że komisja zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały
pozytywnie, 5 głosami „za”.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Dolsk w ramach
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
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 VI/31/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie zasad i trybu zgłaszania
projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Dolsk w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej została uchwalona 15 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 8
do protokołu.

d) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Obecnie
na terenie gminy Dolsk działa jedno przedszkole - Przedszkole „Stokrotki” z siedzibą
w Dolsku z oddziałami zamiejscowymi odpowiednio w Małachowie, Międzychodzie,
Mszczyczynie, Ostrowiecznie i w Wieszczyczynie.
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W strukturze organizacyjnej Przedszkola "Stokrotki funkcjonuje 12 oddziałów:
- 4 oddziały w Dolsku,
- 3 oddziały w Wieszczyczynie,
- 2 oddziały w Małachowie,
- po 1 oddziale w Międzychodzie, Mszczyczynie i Ostrowiecznie.
W obecnym stanie prawnym, zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 poz. 649 ze zmianami) możliwość funkcjonowania
oddziałów usytuowanych w innym budynku niż siedziba przedszkola ograniczona została
tylko do miejscowości, w której znajduje się siedziba przedszkola. Tym samym wypracowana
w naszej gminie i dająca w pełni satysfakcjonujące rezultaty organizacja wychowania
przedszkolnego została pozbawiona podstaw prawnych i jako taka w świetle obowiązujących
przepisów nie może funkcjonować. By uczynić zadość przepisom prawa, a jednocześnie
zabezpieczyć na dotychczasowym poziomie potrzeby w zakresie opieki i wychowania
przedszkolnego, konieczne jest dokonanie przekształcenia Przedszkola "Stokrotki" w Dolsku.
Przekształcenie polegać będzie na likwidacji wszystkich oddziałów zamiejscowych,
i pozostawieniem w Przedszkolu "Stokrotki" 4 oddziałów. Kolejnym krokiem będzie
utworzenie 4 nowych, samodzielnych przedszkoli tj.:
1) Przedszkola w Małachowie,
2) Przedszkola w Mszczyczynie,
3) Przedszkola w Ostrowiecznie,
4) Przedszkola w Wieszczyczynie
oraz punktu przedszkolnego w Międzychodzie.
Dalsze działanie, które będzie miało na celu głównie racjonalizację zarządzania oświatą,
to zamiar połączenia - zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000,
poz. 1290, poz. 1669 oraz poz. 2245) - Przedszkoli w Małachowie, Mszczyczynie
i Ostrowiecznie wraz z Przedszkolem "Stokrotki" w Dolsku w Zespół Przedszkoli z siedzibą
w Dolsku oraz Przedszkola w Wieszczyczynie i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Masłowie w Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Masłowie. Natomiast oddział
zamiejscowy w Międzychodzie - związku z faktem, iż znajduje się poza obwodem obydwu
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dolsk - co wyklucza możliwość włączenia
go w skład jednego z tworzonych zespołów, zostanie przekształcony w punkt przedszkolny
organizacyjnie podporządkowany pod Zespół Przedszkoli w Dolsku.
Utworzenie samodzielnych przedszkoli wymagać będzie nadania aktu założycielskiego
i statutu każdemu z nich. Każde z tych przedszkoli pozostanie w tych samych budynkach,
które dotychczas zajmowały oddziały zamiejscowe. W wyniku tych przekształceń warunki
edukacyjno-rozwojowe wychowanków przedszkola, organizacja dowozów dzieci
do przedszkoli, zatrudnienie kadry pedagogicznej nie ulegną w żaden sposób zmianie, gdyż
zajęcia będą odbywały się dokładnie tak jak dotychczas, poza zmianą mającą tylko charakter
organizacyjno-prawny. Po powołaniu Zespołu Przedszkoli w Dolsku oraz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Masłowie konieczne będzie natomiast przeprowadzenia konkursu
na stanowiska dyrektora dla każdego z tych zespołów.
Wobec braku pytań Przewodniczący R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty
J. Worocha o przedstawienie opinii komisji do przedstawionego projektu uchwały. J. Woroch
poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała następująco:
- 2 głosami  „za”
- 1 głosem „przeciw”
- przy 2 wstrzymujących się.
Przewodniczący R. Nawrot odczytał projekt uchwały.
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Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
zamiaru przekształcenia Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku.
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 VI/32/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie zamiaru przekształcenia
Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku została przyjęta 15 głosami „za”, stanowi załącznik
9 do protokołu.

e) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Wielkopolskiego.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne,
bowiem w ocenie Rady Miasta i Gminy Dolsk będące przedmiotem niniejszej uchwały
rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego dotyczy uchwały nr V/26/19 z dnia
10 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest niezgodne m. in. z przepisami ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Rada stoi
na stanowisku, że przedmiotowa uchwała podjęta na sesji dnia 10 stycznia 2019 r. stanowi akt
prawa miejscowego i w związku z tym podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Nie podjęcie uchwały przez radnych skutkować będzie pozostawieniem  w mocy
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego i uchyleniem paragrafu 4 w/w
uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty J. Woroch poinformował, że komisja zaproponowany
projekt uchwały zaopiniowała negatywnie 4 głosami „przeciw”.
Wobec braku pytań Przewodniczący R. Nawrot odczytał projekt uchwały i przystąpiono
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.
Wyniki głosowania
ZA: 0, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
PRZECIW (9)
Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński,
Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza,
Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk
Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Wielkopolskiego nie została podjęta, w głosowaniu 9 radnych głosowało „przeciw”
przy 6 „wstrzymujących się”.

f) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.
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Uzasadnienie uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska, która
poinformowała, że zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.
U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zm.), spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz na finansowanie i dofinansowanie inwestycji. W myśl art. 443 ust. 4 ustawy,
zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej
rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze
uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwałą
nr XLVIII/307/18 z dnia 19 września 2018r. w sprawie zasad udzielania, trybu postepowania
i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r., poz.
7223), ustaliła zasady udzielenia dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Dolsk.
W latach 2012-2018 spółka wodna otrzymała łączną dotację z budżetu Gminy Dolsk
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie
inwestycji w wysokości 406.000,00zł. Po zapoznaniu się z działalnością spółki, Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych zaproponowała aby zmniejszyć wysokość dotacji
z planowanych 58.000,00zł do 50.000,00 zł.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
F. Szczepaniak poinformował, że komisja zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały
pozytywnie 5 głosami „za”.
Przewodniczący R. Nawrot odczytał projekt uchwały, następnie przystąpiono
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.
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
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janina Pawełczyk
Uchwała nr VI/33/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych
została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”, uchwała stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.

g) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dolsku A. Olschak. Poinformowała, że zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązkiem gminy jest tworzenie gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi poprzez opracowanie
i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 realizowany będzie poprzez:

· Diagnozę problemu przemocy w rodzinie,
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· Adresatów programu,
· Cel główny programu,
· Cele szczegółowe.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot, poprosił Przewodniczącego Komisji
J. Worocha o przedstawienie opinii. J. Woroch poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa omówiony na posiedzeniu komisji projekt
uchwały zaopiniowała pozytywnie 4 głosami „za”.
Przewodniczący R. Nawrot odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023.
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 VI/34/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 została przyjeta 15 głosami „za” i stanowi ona
załącznik nr 11 do protokołu.

h) w sprawie zmiany Statutu Gminy Dolsk.
Przewodniczący  Rady R.  Nawrot  poinformował,  że  do  biura  rady  wpłynął wniosek  złożony
przez Klub Radnych Gminy Dolsk z projektem uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy
Dolsk. Przewodniczący Rady R. Nawrot złożył ustny wniosek formalny o wycofanie
z porządku obrad projektu uchwały w związku z tym, że jest to punkt bardzo ważny
i proponuje aby podczas kolejnych obrad sesyjnych powołać w drodze uchwały Komisję
Statutową która podejmie prace zmierzające do wprowadzenia zmian w niedawno zresztą
uchwalonym statucie.
Ogłoszono 5 minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w sprawie wniosku o usunięcie
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Dolsk.
Głosowano w sprawie:
wniosku o usunięcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu
Gminy Dolsk.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (8)
Elżbieta Jańczak, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak,
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
PRZECIW (6)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej
Michałowski, Janina Pawełczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Kaźmierski
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Wniosek o  usunięcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy
Dolsk został przyjęty 8 głosami „za” przy 6 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.

i) uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2019 roku.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego
M. Marchlewska. Poinformowała, że rada gminy określa w drodze uchwały
corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
przez gminę wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Program obejmuje swoim zakresem
realizację takich zadań jak :
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
 Projekt programu stosownie do art. 11a ust. 7 został przekazany do zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Śremie, Kołom Łowieckim, Fundacji Schroniska
dla Zwierząt w Gaju oraz zamieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.dolsk.pl w celu zaopiniowania przez organizacje społeczne działające na obszarze
gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Zainteresowane podmioty
mają możliwość wyrażenia swojej opinii na piśmie w sprawie poddanej konsultacji. Biorąc
powyższe pod uwagę po uzyskaniu opinii :
1. Fundacji Schroniska dla Zwierząt w Gaju
2. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie
3. Koła łowieckiego nr 19 " Jeleń " w Piaskach
podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.
Na zadanie „opieka nad zwierzętami” w budżecie na partycypację w kosztach utrzymania
schroniska w Gaju zabezpieczona jest kwota 27.000,00 zł ( 4%), na gotowość weterynaryjną
przeznaczona jest kwota 3.000,00 zł, natomiast na gotowość gospodarstwa do przyjęcia
zwierząt zabezpieczono 600,00 zł.  Na chwilę obecną ponosimy również koszty związane
z utylizacją zwierząt w wysokości  300,00 zł od sztuki.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska J. Rzepczyński poinformował,
że komisja zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały 3 głosami „za”.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały i przystąpiono
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2019 roku.
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
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Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr VI/35/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lutego 2019 roku została
uchwalona 15 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu.

j) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania spraw przekazanych przez
Wojewodę Wielkopolskiego w dn. 15.02.2019 r.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał uzasadnienie do uchwały, w którym poinformował,
że w dniu 15 lutego 2019 r. do tutejszego Urzędu Miasta i Gminy wpłynęły dwa pisma
przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego  celem ich załatwienia.  W świetle wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 5 lutego 2013 r sygn. akt II OSK3029/12
to "rada gminy posiada uprawnienia do kontrolowania procedur wyborczych organów
jednostek pomocniczych i w ramach tej kontroli ma prawo rozstrzygać protesty wyborcze
oraz stwierdzać nieważność wadliwie ( niezgodnie z prawem) przeprowadzonych wyborów."
W zaistniałej sytuacji przed podjęciem rozstrzygnięcia celowym jest przekazanie treści pism
Komisji Rewizyjnej, celem analizy treści i podjęcia stosownych czynności, mających na celu
przedsawienie Radzie Miasta i Gminy Dolsk stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie.
Przewodniczący R. Nawrot poprosił o zadawanie ewentualnych pytań, w dyskusji udział
wzięli:

· Radny J. Kaczmarek prosi o odpowiedź dlaczego do Komisji Rewizyjnej
zostały przekazane 2 wnioski, a nie 3.

· Sekretarz M. Godawa odpowiedziała, że na ten moment możemy mówić
o przekazaniu tylko 2 wniosków, które wpłynęły od Wojewody
Wielkopolskiego, trzeci wniosek jest na etapie procedowania przez
Burmistrza.

· Radna  J.  Pawełczyk  prosi  o  odpowiedź czy  radni  mogą otrzymać kopie  tych
pism.

· Sekretarz M. Godawa poinformowała, że pisma przekazane od Wojewody
Wielkopolskiego tak, ale bez załączników.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania
spraw przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w dn. 15.02.2019 r.
Głosowano w sprawie:
zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania spraw przekazanych przez Wojewodę
Wielkopolskiego w dn. 15.02.2019 r.
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 VI/36/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
zbadania spraw przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w dn. 15.02.2019 r., została
przyjęta 15 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady odczytał  odpowiedzi na interpelacje następujących radnych.
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· J. Pawełczyk, (RF.0003.2.2019)
· M. Gmerek, (RF. 0003.3.2019)
· J. Kaczmarka, (RF. 0003.4.2019)
· K. Mejzy (RF.0003.5.2019)

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował i następnie odczytał interpelację radnego
K. Mejzy z dnia 6 lutego 2019 i udzieloną odpowiedź na nią. (RF. 0003.6.2019)
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.
· Radna J. Pawełczyk złożyła interpelację, która stanowi załącznik nr 14

do protokołu.(RF. 0003.7.2019)
· Radna J. Pawełczyk złożyła interpelację , która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

(RF.0003.8.2019)
· Radny S. Kaźmierski zgłosił chęć wzięcia udziału w tym punkcie, ale został

poproszony aby skierował zapytanie w punkcie kolejny obrad w wolnych głosach
i wnioskach.

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

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:

· Radny S. Kaźmierski, skierował zapytanie do Dyrektor Przedszkola L. Dułacz.
W zeszłym roku zostały zdemontowane dwie huśtawki na terenie przedszkola
w Wieszczyczynie, gdyż sprzęt uległ znacznej amortyzacji i stwarzał
niebezpieczeństwo. Proces niszczenia jest procesem długofalowym i można
go przewidzieć, pytanie brzmi czy zostały zabezpieczone środki na uzupełnienie
braków na placu zabaw i ewentualnie kiedy one zostaną zakupione, czy przed
przekształceniem przedszkola w zespół szkolno - przedszkolny? Radny zadał również
pytanie skierowane do Dyrektor Przedszkola dlaczego nie zostały wykorzystane
środki finansowe w wysokości 14.000,00 zł.

· Radny Powiatowy W. Opielewicz zabrał głos i podziękował mieszkańcom za oddane
na niego głosy. Poinformował, że 2 osoby reprezentują gminę Dolsk w radzie powiatu,
są to Sylwia Dopierała, które pełni funkcję V-ce Przewodniczącej Rady Powiatu oraz
W. Opielewicz, który pełni również funkcję członka zarządu powiatu. W. Opielewicz
przedstawił w skrócie ogólne kwoty z  budżetu powiatu na 2019 rok wraz z
wyszczególnieniem kwot i zadań, które powiat przeznaczył na realizację w gminie
Dolsk. Budżet Rady Powiatu to po stronie wydatków kwota 64.775.671,00 zł,
natomiast dochody 67.355.671,00 zł. Na spłatę kredytów i wykup obligacji powiat
przeznacza nadwyżkę w wysokości 2.580.200,00 zł. Wydatki Rady Powiatu
z przeznaczeniem na remont dróg w naszej gminie kształtują się  następująco:
-  przebudowa drogi w m. Dobczyn 91.000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od Wieszczyczyna
do Dobczyna 155.000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w Lubiatowie 102.000,00 zł,



13

- tłuczeń na drogi gruntowe 155.000,00 zł,
Powiat cały czas negocjuje i spłaca dług szpitala, który obecnie wynosi 80.000.000,00
zł. Szpital powiatowy w Śremie posiada 11 oddziałów, gdzie szpitale powiatowe
powinny posiadać w swoich  murach tylko 4 oddziały. Budynek w którym znajdował
się szpital zakaźny został wydzierżawiony i zostanie tam utworzona całodobowa
opieka medyczna dla osób starszych.
Powiat przeznaczył również środki finansowe na dopłatę do przewozów uczniów
do szkół ponadgimnazjalnych w wysokości 15.000,00 zł.
Na zakończenie W. Opielewicz skierował słowa podziękowania do Przewodniczącego
Rady R. Nawrota za obecność podczas obrad sesyjnych rady powiatu. Poinformował
również, że jeżeli radni mają pytania lub propozycje które można przekazać radzie
powiatu to prosi o kierowanie ich i zostaną one przekazane.

· Radny J. Kaczmarek poinformował zebranych, że w dniu 8 lutego 2019 roku odbyło
się spotkanie członków Koła Łowieckiego  Knieja w Mełpinie w temacie odstrzału
dzików. Radny przedstawił wniosek ze spotkania, w którym poinformował, że  koło
zwróci się do Burmistrza o akceptację wniosku o odstrzał dzików. Sytuacja obecnie
jest katastrofalna, zwierzęta powodują duże szkody z którymi rolnicy do tej pory
samodzielnie sobie radzili i ponosili koszty ale obecnie sytuacja się pogarsza
i niezbędne jest poczynienie kroków które zminimalizują te szkody.

· Przedstawiciel Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Masłowie [...] przedstawił propozycję i uwagi odnośnie budowy
dodatkowych sal lekcyjnych i sali gimnazjalnej. Pismo stanowi załącznik nr 16
do protokołu.

Ad.10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie
na obrady VI Sesji Rady Miasta i Gminy w Dolsku i o godz. 17.22 zakończył obrady.

Protokolant Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Agnieszka Bąk Romuald Nawrot


