
RF.0002.8.2019

Protokół nr XII/19
z XII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 21 sierpnia 2019 roku w Sali

widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.
Obrady rozpoczęto 21  sierpnia 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:34 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 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 (30 minut się spóźnił)
15. Jacek Woroch

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich

obecnych na sali i otworzył obrady XII 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 10 radnych, wobec czego rada jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał. Jednocześnie Przewodniczący poinformował zebrane osoby, że
obrady XII 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.

2. Przedstawienie porządku obrad./załącznik nr 2/

Wobec braku wniosku o rozszerzenie porządku obrad Przewodniczący Rady R. Nawrot
przystąpił do odczytania porządku obrad XII 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 powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na
ławników,

b) w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej,

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,
d) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029,
e) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe

warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez gminę Dolsk,

f) w sprawie wyposażenia w majątek jednostki organizacyjnej gminy.

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 Skarbnik M. Surmicka przedstawiła informację o wydanych zarządzeniach.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. (załącznik

nr 4).

Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej.

a) w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na
ławników,

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poprosił o zgłaszanie kandydatów do Zespołu
do zaopiniowania kandydatów zgłaszanych na ławników.
Zgłoszono następujących radnych;
- Jan Rzepczyński
- Jacek Woroch
- Paweł Taciak.

Głosowano w sprawie:
wyboru radnego Pana Jana Rzepczyńskiego na członka Zespołu do zaopiniowania
kandydatów zgłoszonych na ławników.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4



Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (4)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Krystian Mejza

Głosowano w sprawie:
wyboru radnego Pana Jacka Worocha na członka Zespołu do zaopiniowania kandydatów
zgłoszonych na ławników.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (4)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Krystian Mejza

Głosowano w sprawie:
wyboru radnego Pana Pawła Taciaka na członka Zespołu do zaopiniowania kandydatów
zgłoszonych na ławników.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (4)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Krystian Mejza

b) w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej,
Skarbnik M. Surmicka, przedstawiła radnym uzasadnienie do projektu uchwały.

W dniu 7 marca 2019 roku Prezydent Miasta Poznania poinformował

wszystkich starostów, burmistrzów i wójtów, na terenie których działa PKS Poznań

S.A., że jako właściciel spółki zmuszony jest podjąć decyzję o jej likwidacji, z uwagi



na stałe ponoszenie strat przez spółkę. Tym samym z dniem 1 lipca 2019 roku, PKS

Poznań miał zlikwidować wszystkie swoje połączenia. W toku kolejnych spotkań

część powiatów i gmin obsługiwanych przez PKS Poznań zadeklarowała chęć

powołania celowego związku powiatowo-gminnego, który w przyszłości przejąłby

nieodpłatnie akcje poznańskiego PKS tak, aby spółka została operatorem

wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia WE nr 1370/2007. Wśród tych gmin

były m.in. Miasto i Gmina Śrem, Gmina Brodnica, Miasto i Gmina Dolsk oraz Miasto i

Gmina Książ Wielkopolski.

Aby zapewnić możliwość funkcjonowania PKS Poznań S.A. na obszarze

Gminy Dolsk, do czasu powołania związku, konieczne jest podpisanie porozumienia

międzypowiatowego, celem stworzenia sieci linii autobusowych o charakterze

publicznym, szczególnie w korytarzach pozbawionych dostępu do linii Poznańskiej

Kolei Metropolitalnej tak, aby na obszarze metropolitalnym nie występowało zjawisko

nierównego traktowania mieszkańców ze względu na stan istniejącej infrastruktury

kolejowej. Z uwagi na stałe zwiększanie liczby połączeń kolejowych, Marszałek

Województwa Wielkopolskiego nie przewiduje na terenie gminy organizacji

jakichkolwiek linii autobusowych o zasięgu wojewódzkim. Obecnie autobusy PKS

Poznań S.A. realizują na terenie powiatu śremskiego 65 kursów na dobę, w tym na

terenie gminy Dolsk 18 kursów na dobę.

Do czasu utworzenia związku, porozumienie pomiędzy powiatami ma

zapewnić ciągłość obsługiwanego obszaru, dać możliwości kreowania nowych

połączeń organizatorowi publicznego transportu zbiorowego w relacjach łączących

m.in. Miasto Poznań z gminami powiatu śremskiego, zgodnie z zasadami

określonymi w Art. 7 ust. 1 pkt. 3) ppkt. b) ustawy o publicznym transporcie

zbiorowym. Utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej PKS Poznań ważne jest

także z uwagi na konieczność ograniczenia liczby miejscowości nie obsługiwanych

transportem zbiorowym, aby zapobiec wykluczeniu transportowemu mieszkańców

poszczególnych gmin. W chwili obecnej poza związkiem powiatowo-gminnym, nie

ma innej formy organizacji sieci transportu zbiorowego na obszarze kilku powiatów.

Gminy nie mogą powierzyć takiego zadania bezpośrednio powiatowi poznańskiemu.

Dlatego przekształcenie istniejących linii komunikacyjnych w linie o charakterze

publicznym, możliwe jest jedynie poprzez podpisania stosownego porozumienia

międzypowiatowego. Aby to umożliwić, wszystkie gminy powiatu śremskiego

zamierzają udzielić pomoc finansową Starostwu Powiatowemu w Śremie,



proporcjonalnie do wielkości pracy przewozowej realizowanej na obszarze

poszczególnych gmin.

Kolejną przesłanką powierzenia przez Powiat Śremski, Powiatowi

Poznańskiemu organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w

zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach

pasażerskich jest umożliwienie gminom Brodnica, Śrem, Dolsk i Książ Wielkopolski

aktywnego wzięcia udziału w przedsięwzięciu tworzenia zintegrowanej sieci

autobusowej o zasięgu ponadpowiatowym. Zlecenie realizacji zadań przewozowych

przez Powiat Poznański, spółce PKS Poznań S.A. odbywać się będzie w oparciu o

Art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Uwzględniając uwarunkowania przedstawione powyżej, przyjęcie uchwały jest

w pełni uzasadnione.

W dyskusji wzięli udział:
- Janina Pawełczyk (Ad Vocem)
Radna J. Pawełczyk zapytała czy linia autobusowa ze Śremu przez Ostrowo – Nowieczek
około 15 km będzie utrzymana, ponieważ autobus jeździ pusty, czy były rozmowy aby
zmienić trasę. . Co z dofinansowaniem ze starostwa do trasy autobusowej do Mszczyczyna.

Burmistrz B. Wierzbińska odpowiedziała, że przez najbliższe 4 miesiące będziemy
monitorować kursy, aby ponownie usiąść do rozmów i wykluczyć kursy, które nie przewożą
pasażerów. Obecnie nie ma możliwości abyśmy nie płacili za kilometry autobusu
przejeżdżającego przez teren naszej gminy.
Dofinansowanie do autobusu jeżdżącego do Mszczyczyna zgodnie z umową było do 30
czerwca 2019r., z tym dniem umowa wygasła.
Radna J. Pawełczyk zadała pytanie do radnego Powiatu, w jaki sposób Starostwo tłumaczy
dofinansowanie dowozów młodzieży do szkół średnich. O odpowiedź na to pytanie z
szczegółowym wyjaśnieniem Radna poprosiła na piśmie.

Głosowano w sprawie:
udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej,.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (8)
Stanisław Kaźmierski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip
Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (4)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Krystian Mejza



c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,
Skarbnik M. Surmicka, przedstawiła radnym uzasadnienie do projektu uchwały.

DOCHODY

801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpłaty z różnych dochodów) o kwotę 7,00 zł na
wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpłaty z różnych dochodów) o kwotę 50,00 zł
na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku

WYDATKI
600 Transport i łączność
W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:
- zwiększa się planowane wydatki w § 2710 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)
o kwotę 45 000,00 zł na realizację zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie
gminy Dolsk
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- na wniosek Sołectwa Ostrowieczno zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług
pozostałych) o kwotę 6 000,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 1 750,00 zł
W tym: na wniosek sołectwa Ostrowieczno o kwotę 1 100,00 zł oraz na wniosek sołectwa
Kotowo o kwotę 650,00 zł.
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 7,00
zł na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
na wykonanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Masłowie o kwotę
27 200,00 zł
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 000,00 zł na zakup elementu na plac zabaw w Wieszczyczynie,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 20 000,00 zł
na remont podłóg w przedszkolu w  Dolsku
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 15 000,00 zł
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 50,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5 285,00 zł:



* na wniosek Sołectwa Ostrowieczno zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 4 410,00 zł
* na wniosek Sołectwa Nowieczek zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 200,00 zł
* na wniosek Sołectwa Kotowo zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów
i wyposażenia) o kwotę 955,00 zł
* na wniosek Sołectwa Wieszczyczyn zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 370,00 zł
* zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 000,00 zł
* na wniosek Sołectwa Ostrowieczno zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług
pozostałych) o kwotę 910,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5 820,00 zł, w tym
* na wniosek sołectwa Wieszczyczyn zmniejsza się planowane wydatki  w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 6 270,00 zł
* na wniosek sołectwa Nowieczek zwiększa się planowane wydatki  w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 684,76 zł
* na wniosek sołectwa Nowieczek zmniejsza się planowane wydatki  w § 4270 (zakup usług
remontowych) o kwotę 1 234,76 zł
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
Zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
555,00 zł
* na wniosek Sołectwa Kotowo zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 605,00 zł,
* na wniosek Sołectwa Ostrowieczno zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 2 500,00 zł
* na wniosek Sołectwa Nowieczek zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 250,00 zł
* na wniosek Sołectwa Wieszczyczyn zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 3 800,00 zł

W dyskusji wzięli udział:
- Radna Janina Pawełczyk zadała pytanie do Pani Skarbnik;
Czy zmiana Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Nowieczka na usługi remontowe pozwoli
zakupić materiały do prac wykonanych przez mieszkańców, czy kwota ta powinna znajdować
się na paragrafie materiałów.
Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że musi to sprawdzić, ponieważ nie ma tutaj
wszystkich materiałów. Wobec powyższego Przewodniczący zarządził 10 min przerwy na
wyjaśnienie sprawy. (przerwa 16,05 do 16,15)
Po przerwie Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że dokona zmiany z zakupu usług
remontowych na zakup materiałów kwoty przeznaczonej na zakup farby.

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4



Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (4)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Krystian Mejza

d) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029,
Skarbnik M. Surmicka, przedstawiła radnym uzasadnienie do projektu uchwały.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata
2019-2029.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029:
Zwiększenie dochodów w 2019 r. 214 677,26 zł
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących 214 677,26 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r. 291 877,26 zł
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących 264 677,26 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych 27 200,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach 794 476,98 zł
Zwiększenie przychodów 77 200,00 zł
Dodano przedsięwzięcie Udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego na
współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Głosowano w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029,.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (4)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Krystian Mejza

e) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
gminę Dolsk,

Projekt uchwały przedstawiła radnym Sekretarz M. Godawa.



Pani Burmistrz zaproponowała nowy regulamin, ostatnia zmiana miała miejsce dziesięć lat
temu w 2009r.
W obecnym regulaminie zostały wprowadzone zmiany, które wynikają z ustawy  Karta
Nauczyciela. Zostały zmienione dodatki motywacyjne oraz dodatek za wychowawstwo. W
związku z powstaniem zespołu szkolno-przedszkolnego wprowadzono nowe nazewnictwo.

W dyskusji wzięli udział:
- Radna Janina Pawełczyk zapytała czy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie
będzie Vice Dyrektor, oraz czy dodatki dla nauczycieli za wychowawstwo są równe w
Przedszkolach i szkołach naszej gminy.
Sekretarz M. Godawa odpowiedziała, że dyrektor przedstawi kandydaturę zastępcy z
początkiem września. Jeżeli chodzi o wysokość dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli
to są równe dla nauczycieli Przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Dolsk, a
uzależnione tylko od liczby uczniów w oddziale.

Głosowano w sprawie:
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Dolsk,

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (4)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Krystian Mejza

f) w sprawie wyposażenia w majątek jednostki organizacyjnej gminy.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa.
Uchwałą nr VIII/52/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2019r. utworzono
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie z siedzibą w Masłowie, w skład którego wchodzą
Szkoła Podstawowa w Masłowie i Przedszkole Samorządowe w Wieszczyczynie. Przekazanie
do korzystania nieruchomości zabudowanej jest niezbędne do prowadzenia powyższej
działalności. Dlatego podjęcie takiej uchwały jest w pełni zasadne.

Głosowano w sprawie:
wyposażenia w majątek jednostki organizacyjnej gminy.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4



Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (4)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Krystian Mejza

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Wobec braku interpelacji złożonych na ostatniej sesji, brak odpowiedzi.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

W dyskusji wzięli udział:
- Radna  Janina Pawełczyk złożyła zapytanie, że nie otrzymała odpowiedzi do dnia
dzisiejszego dotyczące obcinki drzew w Nowieczku, wycinki krzewów na trasie Nowieczek –
Błażejewo, naprawy przystanku oraz remontu dróg gminnych. (załącznik nr 5 do protokołu).

8. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy poprosił radnych o możliwość obejrzenia zakupionego
autobusu szkolnego.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rada Miasta i Gminy Dolsk R. Nawrot podziękował wszystkim uczestnikom
za przybycie na obrady XII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Obrady zakończono o godzinie
16,34.

Protokolant Przewodniczący
Elżbieta Juskowiak Rady Miasta i Gminy Dolsk

Romuald Nawrot


