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RF.0002.9.2019

Protokół nr XIII//19
z XIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk

odbytej w dniu 18 września
2019 roku w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

Obrady rozpoczęto 18 września 2019 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 15:26 tego samego
dnia.

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

Obecni:
1. Sylwia Czaplicka-Zaremba
2. Monika Gmerek
3. Elżbieta Jańczak
4. Jarosław Kaczmarek
5. Stanisław Kaźmierski
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. Maria Woroch- Z-ca Kierownika Referatu Finansowego,
4. Kierownicy jednostek  i zakładu budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku,
5. Mieszkańcy,
6. Przedstawiciele prasy.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XIII 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.
Przewodniczący poinformował, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania te są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.  Dane osobowe są chronione zgodnie
z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Obowiązek
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informacyjny w tym zakresie umieszczony jest na drzwiach wejściowych na salę oraz
na stronie internetowej gminy Dolsk w zakładce transmisje sesji rady.

2. Przedstawienie porządku obrad./załącznik 2/

Przewodniczący Rady R. Nawrot zapytał się zebranych czy ktoś z obecnych wnosi
o rozszerzenie porządku obrad. Burmistrz B. Wierzbińska poinformowała, że prosi
o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
miasta i gminy na 2019 rok.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w sprawie zmian w porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
poszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta
i gminy na 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
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
NIEOBECNI (1)
Sylwia Czaplicka-Zaremba

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 pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu,

b) w sprawie informacji o kandydacie na ławnika,

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9.  Zakończenie obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 3/

Burmistrz B. Wierzbińska przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej, natomiast
Zastępca Kierownika Referatu Finansowego M. Woroch przedstawiła informację o wydanych
Zarządzeniach.
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4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 4/

Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.

Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Zespołu
opiniującego kandydatów na ławników J. Worocha. J. Woroch odczytał protokół nr 1
ze spotkania zespołu z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
Zespół opiniujący kandydatów  na ławników powołany został uchwałą nr XII/75/19 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 sierpnia 2019 roku, w następującym składzie osobowym:

1. Jan Rzepczyński,
2. Jacek Woroch,
3. Paweł Taciak.

Na stan trzech członków zespołu w spotkaniu uczestniczyli wszyscy, lista obecności stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Członkowie zespołu dokonali wyboru Przewodniczącego zespołu opiniującego.
Przewodniczącym zespołu, jednogłośnie w głosowaniu jawnym, wybrany został Jacek
Woroch.
W spotkaniu uczestniczyła również Sekretarz Mirella Godawa.

Sekretarz M. Godawa poinformowała, że w związku z upływem czteroletniej kadencji
ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, na podstawie art. 161 ustawy z dnia 27
lipca 2001 roku, Prawo o ustroju sądów powszechnych, wystąpił do Rady Miasta i Gminy
Dolsk o dokonanie wyboru ławników. Do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce
w Poznaniu 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, a do Sądu
Rejonowego w Śremie 2 ławników do orzekania z zakresu prawa rodzinnego.
Kandydatów na ławników Radzie Miasta i Gminie Dolsk można było zgłaszać do dnia
30 czerwca 2019 roku – niedziela a więc termin ostateczny upłynął 1 lipca 2019 roku
w poniedziałek; zgłoszenia mogli dokonać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne
organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych oraz  co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających
czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Dolsk.

Zespół opiniujący ustalił, iż w ustawowym terminie tj. do 1 lipca 2019 roku wpłynęły
do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk dwa zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Śremie. Nie wpłynęło natomiast żadne zgłoszenie na ławnika do Sądu
Okręgowego w Poznaniu.

Zgłoszenie kandydatki na ławnika – Katarzyny Chojnackiej wpłynęło do tutejszego
Urzędu w dniu 25 czerwca 2019 roku, zgłoszenia dokonał Prezes Sądu Rejonowego
w Śremie. Kandydatka została zaproponowana na ławnika mającego orzekać w sprawach
z zakresu prawa rodzinnego  gdzie dotychczas sprawowała już tą funkcję.
Zespół opiniujący przeprowadził czynności sprawdzające kandydaturę K. Chojnackiej
na ławnika pod kątem spełnienie warunków określonych w art. 158 § 1 oraz wykluczenia
przeszkód wymienionych w art. 159 § 1 cyt. ustawy.  Wszystkie wymagane prawem
dokumenty i zaświadczenia zostały przez kandydatkę dołączone i w związku z powyższym
zespół pozytywnie, jednogłośnie w głosowaniu jawnym zaopiniował zgłoszona kandydaturę
Katarzyny Chojnackiej na ławnika Sadu Rejonowego w Śremie i postanowił przedłożyć
na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk uchwałę  w sprawie zasięgnięcia
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od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o  K. Chojnackiej kandydatce
zgłoszonej w wyborach na ławnika na kadencję 2020-2023. Projekt Uchwały  w sprawie
informacji o kandydacie na ławnika został po odczytaniu zaakceptowany 3 głosami „za”.

Druga kandydatura na ławnika – Elżbiety Janickiej wpłynęła do Urzędu Miasta
i Gminy w Dolsku w dniu 1 lipca 2019 roku, zgłoszenia dokonał prezes Sądu Rejonowego
w Śremie.  Kandydatka została zaproponowana na ławnika mającego orzekać w sprawach
z zakresu prawa rodzinnego gdzie również dotychczas sprawowała tą funkcję. Zespół
opiniujący przeprowadzając czynności sprawdzające kandydaturę E. Janickiej na ławnika pod
kątem spełnienia wymogów określonych w art. 158 § 1 oraz wykluczenia przeszkód
wymienionych w art. 159 § 1 cyt. Ustawy ustalił, że nie zostały spełnione wszystkie
wymagania formalne. Kandydatka na ławnika E. Janicka nie załączyła następujących
dokumentów:
1) oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
2) oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
3) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wystawionego przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 357 ze zm.), stwierdzającego brak
przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
4) dwóch zdjęć zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
Sekretarz M. Godawa poinformowała, że zgodnie z dyspozycją § 10 art. 162 ustawy z dnia 27
lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52, 60 i 125)
" Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa
w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2–5,
pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest
niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza
w drodze uchwały".
W związku z powyższym Zespól opiniujący kandydatów na ławników wystąpi do Rady
Miasta i Gminy Dolsk z uchwałą w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika
w osobie E. Janickiej bez dalszego biegu. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia
zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu został zaakceptowany w głosowaniu
przez członków zespołu jedno głośnie 3 głosami „za”.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały w sprawie  pozostawienia
zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. Wobec braku pytań przystąpił
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Sylwia Czaplicka-Zaremba
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Uchwała nr XIII/81/2019 w sprawie w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata
na ławnika bez dalszego biegu została uchwalona 14 głosami „za”, stanowi ona załącznik
nr 5 do protokołu.

b) w sprawie informacji o kandydacie na ławnika.

Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały w sprawie informacji
o kandydacie na ławnika. Wobec braku pytań przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
informacji o kandydacie na ławnika.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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
NIEOBECNI (1)
Sylwia Czaplicka-Zaremba

Uchwała nr XIII/82/2019 w sprawie informacji o kandydacie na ławnika została uchwalona
14 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.

c)w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.

Zastępca Kierownika Referatu Finansowego M. Woroch poinformowała, że Regionalna Izba
Obrachunkowa wskazała aby doprecyzować zapis §4 uchwały budżetowej nr IV/17/18 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. określający limit zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych uwzględniając
podział:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości
350 000,00 zł,
- na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej w wysokości  319 283,00 zł. Do tej pory kwota ta była ujęta w jednej pozycji,
projekt uchwały doprecyzowuje ten zapis i wyszczególnia kwoty w dwóch pozycjach.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak poinformował,
że komisja zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały 4 głosami „za”.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do odczytania projektu
uchwały i przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
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
NIEOBECNI (1)
Sylwia Czaplicka-Zaremba
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Uchwała nr XIII/83/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok
została uchwalona 14 głosami „za”, stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Nie były złożone na poprzedniej XII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk interpelacje.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

W dyskusji wzięli udział:
- Radna Janina Pawełczyk – poprosiła o uzupełnienie odpowiedzi do Zapytania
/RF.0003.22.2019/ złożonego przez radną na XII sesji w punkcie 4.
http://www.bip.dolsk.pl/index.php?dok=dok.rada_mig.interpelacje.viii.pawelczyk_janina/.
Radna J. Pawełczyk zacytowała udzieloną odpowiedź i poprosiła o jej uzupełnienie gdyż nie
została udzielona odpowiedź na pytanie kiedy zostaną naprawione pozostałe dziury.
Burmistrz B. Wierzbińska poinformowała, że w trakcie sesji nie jest w stanie udzielić
odpowiedzi i zostanie ona przygotowana w terminie późniejszym.
- Radna Janina Pawełczyk- złożyła Zapytanie /RF. 0003.24.2019/, którego treść została
odczytana. Zapytanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
- Radny Jarosław Kaczmarek- złożył Interpelację /RF. 0003.23.2019/, która odczytał.
Interpelacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

9. Wolne głosy i wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Radna Janina Pawełczyk złożyła na ręce Przewodniczącego Rady R. Nawrota pismo
pt. Uwagi do protokołu z XII/19 Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Pismo stanowi załącznik
nr 10 do protokołu. Jednocześnie radna poprosiła ponownie W. Opielewicza - Radnego
Powiatu Śremskiego o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane na poprzedniej sesji
i przekazanie odpowiedzi w formie pisemnej. Radna J. Pawełczyk zaznaczyła, że sądziła
że jeżeli pytanie było zadane na sesji to najpóźniej w dniu 18 września podczas kolejnych
obrad otrzyma taką odpowiedź. W związku z brakiem odpowiedzi poinformowała,
że wystosuje do radnego powiatowego W. Opielewicza zapytanie w formie pisemnej.
- Przewodniczący Rady R. Nawrot:

· odczytał treść pisma od Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
z prośbą o zorganizowanie spotkania z rolnikami – hodowcami bydła i producentami
mleka z gminy Dolsk. Poinformował, że wspólnie z Panią Burmistrz i Panią Sekretarz
za pośrednictwem Sołtysów zostanie zorganizowane takie spotkanie.

· Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wniosku o przesunięcie znaków  D-42 oraz
D-43 i wydłużenie odcinka obszaru zabudowanego w miejscowości Dolsk.  Wniosek
został przyjęty i w najbliższym czasie nastąpi tam zmiana organizacji ruchu.

· W aplikacji e-sesja została umieszczona Informacja o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r., jest to wersja elektroniczna, natomiast wersja papierowa została
złożona w Biurze Rady.

· Za tydzień odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.
Również w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.

· Radni zostali poproszeni o zastanowienie się i podjęcie działań mających na celu
pomoc rodzinie z Drzonku, która ucierpiała w wyniku pożaru.
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- Radny S. Kaźmierski zasugerował aby pomoc pogorzelcom udzielona była w formie
finansowej, która na ten moment będzie pomocą jak najbardziej wskazana i korzystną.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot  podziękował  wszystkim uczestnikom za przybycie
na obrady XIII Sesji Rady Miasta i gminy Dolsk. Obrady zakończono o godzinie 15.26.

Protokolant Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Agnieszka Bąk Romuald Nawrot


