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RF.0002.01.2019

Protokół nr I/19
 z V Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 10 stycznia 2019 roku w sali

widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.
Obrady rozpoczęto 10 stycznia 2019 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:14 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. Kierownicy jednostek  i zakładu budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku,
5. Mieszkańcy,
6. Przedstawiciele prasy.

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady V 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 14 radnych, wobec czego rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Jednocześnie Przewodniczący poinformował zebrane osoby, że obrady V Sesji Rady Miasta
i Gminy Dolsk są nagrywane, 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.
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Ad.2. Przedstawienie porządku obrad./załącznik nr 2/

Wobec braku wniosku o rozszerzenie porządku obrad Przewodniczący Rady R. Nawrot
przystąpił do odczytania porządku obrad V 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. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek

w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

b) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia

w ramach wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata

2019-2023.

c) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem

rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

d) w sprawie wniesienia sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9.  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.

Przewodniczący R. Nawrot poinformował o przybyciu na obrady radnego Sz. Taciaka wobec
czego obecnie na sali znajduje się 15 radnych.

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

Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej.
Jednocześnie poinformował i odczytał pisma, które w okresie międzysesyjnym wpłynęły
do biura rady:
- pismo mieszkańca dot. obwodnicy miasta Dolsk,
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- pismo  radnej M. Gmerk o udostępnienie projektora multimedialnego i laptopa,
- pismo mieszkanki Dolska w wnioskiem o zamontowanie poręczy przy schodach do Urzędu
Pocztowego w Dolsku,
- pismo Rady Sołeckiej wsi Mełpin oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Mórce
w sprawie zachowania dofinansowania w dotychczasowym wymiarze Gminnej Spółki
Wodnej w Dolsku.

Ad.5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
A. Olschak o przedstawienie projektu uchwały.
Kierownik poinformowała, że w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku i żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych osobom i rodzinom spełniającym odpowiednie kryteria – Rada Ministrów
zmieniła dotychczas obowiązujący program „Pomoc państwa w zakresie dożywienia na lata
2014-2020” poprzez podjęcie uchwały wprowadzającej program pod nazwą „Posiłek
w szkole i domu” na lata 2019-2023.Wobec powyższego, aby dostosować obecnie
obowiązujące przepisy prawa niezbędne jest podjęcie nowych uchwał. Podjęcie uchwał
pozwoli gminie sfinansować z budżetu wojewody 60% ogólnego kosztu programu
oraz kontynuować dożywianie tych dzieci i osób, które obecnie są objęte programem.
Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023 ma na celu ograniczenie
zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które
w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko
wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje
ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym
liczba dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem
przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz
bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego jest przyjęcie przez gminę
odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który
takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa. Przewodniczący
Komisji J. Woroch poinformował, że komisja akceptuje przedstawiony projekt uchwały
pozytywnie, 5 głosami „za”.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania
nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”
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
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Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr V/26/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie uchwalenia gminnego
wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 została
przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku A. Olschak przedstawiła uzasadnienie
do uchwały. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli
dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kryterium dochodowego, które od 1 października 2018 roku wynosi 701,00 zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie. Natomiast Program Rządowy
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie
dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium,
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej czyli byłaby to kwota 1.051,50 zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 792,00 zł dla osoby w rodzinie.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa. Przewodniczący
Komisji J. Woroch poinformował, że komisja akceptuje przedstawiony projekt uchwały
pozytywnie, 5 głosami „za”.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania
nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 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 V/27/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił również Kierownika Ośrodka Pomocy w Dolsku
A. Olschak o przedstawienie uzasadnienia do uchwały. Zgodnie z art.96 ust.2 ustawy
o pomocy społecznej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu
wydatków przekracza przedmiotowe kryteria dochodów, wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową
podlegają zwrotowi. Z kolei ust.4 przywołanego art. ustawy daje możliwość radzie gminy
określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Projekt uchwały
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przewiduje odstąpienie od żądania zwrotu wydatków od osób i rodzin, których dochód
nie przekracza 150% kryterium dochodowego objętych wsparciem w ramach rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa. Przewodniczący
Komisji J. Woroch poinformował, że komisji akceptuje przedstawiony projekt uchwały
pozytywnie, 5 głosami „za”.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania
nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole
i w domu” 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 V/28/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie w sprawie zasad zwrotu
wydatków za świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023   została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

d) w sprawie wniesienia środka zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił adwokata M. Kropidłowskiego o przedstawienie
uzasadnienia i omówienie uchwały. Adwokat M. Kropidłowski poinformował, że dnia
28 grudnia 2018 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk doręczone zostało postanowienie
Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 grudnia 2018 roku
wydane w sprawie o uchylenie postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Poznaniu z dnia
30 października 2018 roku w sprawie w przedmiocie przedstawienia opinii do projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
Dolsk.
Biorąc pod uwagę, że postanowienie to podlega zaskarżeniu do Sądu Administracyjnego
koniecznym jest rozstrzygnięcie, czy środek taki powinien zostać wniesiony. Jak wynika
z przepisów wskazanych jako podstawa prawna niniejszej uchwały decyzja o wniesieniu
środka zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na w/w
postanowienie przysługuje Radzie Gminy, bowiem dotyczy ono projektu regulaminu
doprowadzania wody i odprowadzania ścieków, który Rada przekazała do zaopiniowania
w trybie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1152  ze  zm.) i którym ma być
następnie przez Radę uchwalony.
Rada musi podjąć decyzję czy będzie składać skargę do WSA czy też nie podejmie
tej uchwały i poczeka za rozstrzygnięciem wydanym przez organ I Instancji czyli Dyrektora
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z siedzibą w Poznaniu.
Jednocześnie M. Kropidłowski zwrócił uwagę i poprosił aby w treści uchwały zmienić zwrot
„w sprawie wniesienia sprzeciwu” na „w sprawie wniesienia środka zaskarżenia”.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił o przedstawienie opinii
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych - Przewodniczącego Komisji F. Szczepaniaka.
Przewodniczący F. Szczepaniak poinformował, że podczas obrad komisji obecnych
było 4 członków komisji, którzy negatywni zaopiniowali uchwałę, 4 głosami „przeciw”.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania
nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
wniesienia środka zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie.
Wyniki głosowania
ZA: 0, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
PRZECIW (10)
Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Janina
Pawełczyk
Uchwała nr V/29/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie wniesienia sprzeciwu
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nie została przyjęta, w głosowaniu
10 radnych było „przeciw” przy 5 „wstrzymujących się”.

Ad.6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał odpowiedzi na interpelacje następujących radnych:

· M. Gmerek

· M. Gmerek

· S. Czaplicka Zaremba

· J. Pawełczyk

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.7. Interpelacje i zapytania radnych.

· Radny J. Kaczmarek złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
(RF.0003.4.2019)

· Radny K. Mejza złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
(RF.0003.5.2019)

· Radna M. Gmerek złożyła interpelacje, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
(RF.0003.3.2019)

· Radna J. Pawełczyk złożyła interpelację, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
(RF.0003.2.2019)
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Interpelacje i odpowiedzi dostępne są pod linkiem
http://www.bip.dolsk.pl/index.php?dok=dok.rada_mig.interpelacje w zakładce Rada-
Interpelacje.

Ad.8. Wolne głosy i wnioski.

· Radny J. Kaczmarek, przypomniał, że zwrócił się z prośbą o przekierowanie linii
autobusu miejskiego Kadzewo -  Mórka i odczytał odpowiedź, którą dostał
od Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. Jednocześnie zaznaczył, że odcinek,
o wydłużenie którego prosi wynosi 1.6 km, temat był poruszany na posiedzeniu
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i obecnie oczekuje na wyliczenie kosztów
wydłużenia trasy, które to ma przedstawić pracownik Urzędu M. Gogół.

· Radny J. Kaczmarek odnósł się również do stwierdzenia, które jego zdaniem zostało
wypowiedziane na ostatniej sesji i dotyczyło sformułowania, że radni zadłużyli gminę.

· Przewodniczący Rady R. Nawrot zabrał głos i zwrócił uwagę, że mówienie o budżecie
i planach w kontekście przeszłości to coś, co już minęło i pora zająć
się teraźniejszością. Składanie dużych ilości interpelacji przez Radnych dezorganizuje
normalną pracę urzędników, którzy muszą kserować i przygotowywać duże ilości
materiałów. Odniósł się także do uwagi radnego J. Kaczmarka o częstych
posiedzeniach sesyjnych i zaznaczył, że organizacja ostatnich posiedzeń wynikała
tylko i wyłącznie z potrzeby określonej przepisami prawa.

· Radny S. Kaźmiersk podziękował za szybkie i pozytywne rozwiązanie problemu
i podłączenie do kanalizacji budynku mieszkalnego w Drzonku.

Szczegółowy tok dyskusji przeprowadzonej w punkcie Ad.8. Wolne głosy i wnioski
jest dostępny pod linkiem na stronie:
https://edolsk.pl/2018_2023_VIII_kadencja/20190110_V_Sesja_RMiG_Dolsk.mp4
( od min.1:06 do 1:14)

Ad.9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie na obrady V Sesji
Rady Miasta i Gminy Dolsk i o godz. 15:14 zakończył obrady.

Protokolant Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Agnieszka Bąk Romuald Nawrot


