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RF. 0002.10.2019

Protokół nr XIV/19
z XIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 23 października 2019 w sali

widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.
Obrady rozpoczęto 23 października 2019 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:23 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  Dolsku,
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 XIV 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.
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
informacyjny w tym zakresie umieszczony jest na drzwiach wejściowych na salę
oraz na stronie internetowej gminy Dolsk w zakładce transmisje sesji rady.
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2. Przedstawienie porządku obrad. /załącznik nr 2/
Wobec braku wniosku o rozszerzenie porządku obrad Przewodniczący Rady R. Nawrot
przystąpił do przedstawienia porządku obrad XIV Sesji.

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 nr4/
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej.

5. Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2018:
a) analiza oświadczeń majątkowych pracowników przedstawiana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Dolsk. /załącznik nr 5/

b) analiza oświadczeń majątkowych radnych przedstawiana przez Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Dolsk. /załącznik nr 6/

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania
w wyborach na ławników.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Zgodnie z art. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469, 1495) ławników do sądów okręgowych i sądów
rejonowych rada gminy wybiera w głosowaniu tajnym. W kwestii przeprowadzenia
głosowania tajnego Statut Gminy stanowi, że:
§ 54. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady,
przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza
wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przed przystąpieniem do głosowania objaśnia
sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając
wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji.
W związku z powyższym istnieje konieczność powołania komisji skrutacyjnej celem
przeprowadzenia głosowania zgodnie z przytoczonym przepisem Statutu Gminy Dolsk.

Do prac w Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni Krystian Mejza,
Monika Gmerek, Sylwia Czaplicka - Zaremba. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Głosowano w sprawie:
powołania radnego Krystiana Mejzy na członka Komisji Skrutacyjnej celem
przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników.
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,
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Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak,
Szymon Taciak, Jacek Woroch

Głosowano w sprawie:
powołania radnej Moniki Gmerek na członka Komisji Skrutacyjnej celem
przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników.
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:
powołania radnej Sylwi Czaplickiej-Zaremba na członka Komisji Skrutacyjnej celem
przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników.
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

Przewodniczący Rady R. Nawrot ogłosił 5 min. przerwę aby członkowie komisji wybrali
spośród swojego grona Przewodniczącego Komisji.
Po przerwie Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że w wyniku głosowania
w skład Komisji Skrutacyjnej zostali powołani radni Krystian Mejza- Przewodniczący
komisji oraz Monika Gmerek i Sylwia Czaplicka Zaremba jako członkowie komisji.

Uchwała nr XIV/84/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia  głosowania w wyborach
na ławników stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

b) w sprawie sposobu głosowania w wyborach na ławnika w 2019 roku.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krystian Mejza odczytał projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem.
Rada Miasta i Gminy Dolsk dokonuje wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Śremie
spośród kandydatów zaopiniowanych przez Zespół Opiniujący Ławników w głosowaniu
tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią
Rady Miasta i Gminy Dolsk wrzuconych do urny w miejscu zapewniającym warunki
zachowania tajności w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk. Głosowanie
odbywa się przez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce obok nazwiska kandydata,
na którego głosuje „za” albo ”przeciw„. Niepostawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska
kandydata oznacza głos ”wstrzymujący„. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie innej
niż karta urzędowa, określona w §3 oraz głos na karcie, na której znak ”X" został postawiony
przy nazwisku kandydata na ławnika zarówno na kratce „za" jak i w kratce "przeciw".
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Rada Miasta i Gminy Dolsk zgodnie z art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52, 55, 60, 125, 1469, 1495)
odpowiada za przygotowanie wyborów na ławników do Sądów Okręgowych i Rejonowych.
Zgodnie z zapisami § 54 ust. 1 Statutu Gminy Dolsk określonego Uchwałą nr XLVIII/306/18
Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2018r. w sprawie Statutu Gminy Dolsk (Dz.
Urz.Woj.Wlkp. poz.7216) Rada Miasta i Gminy Dolsk zobowiązana jest do ustalenia sposobu
głosowania tajnego nad wyborem ławników w związku z powyższym podjęcie uchwały
w przedstawiony kształcie uznaje się za zasadne.
Głosowano w sprawie:
sposobu głosowania w wyborach na ławnika w 2019 roku.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk,
Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak,
Jacek Woroch
BRAK GŁOSU (1)
Andrzej Michałowski
Uchwała nr XIV/85/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie sposobu głosowania w wyborach na ławnika w 2019 roku została uchwalona
14 głosami „za”, stanowi ona  załącznik nr 8 do protokołu.

c) w sprawie wyboru ławników sądowych,
Przewodniczący Zespołu Opiniującego Ławników J. Woroch odczytał protokół z drugiego
posiedzenia zespołu nr RF.0012.7.1.2019.ZOŁ z dnia 16 października 2019 roku.

Zespół ustalił, 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:

a) do Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu 1 ławnika
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

b) do Sądu Rejonowego w Śremie 2 ławników do orzekania z zakresu prawa rodzinnego.

Do  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Dolsk  w  wyznaczonym  terminie  wpłynęły  dwa  zgłoszenia.
W związku z faktem, iż jedno z otrzymanych zgłoszeń okazało się niekompletne formalnie –
zostało mocą uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XIII/81/19  z dnia 18 września 2019 r.
pozostawione bez dalszego biegu, a w stosunku do drugiego kandydata – kierując się treścią
uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr XIII/82/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie
informacji o kandydacie na ławnika – wystąpiono do Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu celem zasięgnięcia stosownej informacji o Pani Katarzynie Chojnackiej
kandydatce zgłoszonej w wyborach na ławnika na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego
w Śremie do orzekania z zakresu prawa rodzinnego.

Komendant Wojewódzki Policji w piśmie nr OI-076-155/2019  otrzymanym
w dniu 4 października 2019 roku  poinformował, że Pani Katarzyna Chojnacka nie figuruje
w Centralnej Bazie Danych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

W nawiązaniu do powyższego, opierając się na pełnej, posiadanej dokumentacji,
Zespół opiniujący przedkłada Radzie Miasta i Gminy Dolsk pozytywną opinię o zgłoszonej
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kandydatce – Pani Katarzynie Chojnackiej  w zakresie stawianych kryteriów ustawowych,
z wyłączeniem ustawowego kryterium posiadania „nieskazitelnego charakteru”.
Ocenę spełniania przez kandydatkę tej przesłanki ustawowej, Zespół pozostawia
do rozważenia Radzie Miasta i Gminy Dolsk
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Mejza przystąpił do przeprowadzenia tajnego
głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Śremie na kadencję 2020-2023.
Każdy radny po odczytaniu przez członków komisji nazwiska odbierał przygotowaną kartę
do głosowania, którą następnie wrzucał do przygotowanej urny.
Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach na ławników podpisany
przez członków Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Uchwała nr XIV/86/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie wyboru ławników sądowych
została uchwalona 15 głosami „za”, ławnikiem Sądu Rejonowego w Śremie została wybrana
Pani Katarzyna Chojnacka. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytała Skarbnik M. Surmicka.
Po stronie dochodów zmianie uległy następujące działy:

700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zwiększa się planowane dochody w § 0760 (wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności) o kwotę 6 947,40 zł w związku
z przekroczeniem planowanych dochodów,

- zwiększa się planowane dochody w § 0770 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę 11 500,00 zł
w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,

752 Obrona narodowa

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpłaty z różnych dochodów) o kwotę 2 501,04
zł w związku z otrzymaniem zwrotu wydatków związanych z odbyciem ćwiczeń wojskowych
przez mieszkańca Gmin,

754 Obrona narodowa

W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
- zwiększa się planowane dochody w § 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków
powiatów) o kwotę 5 370,70 zł w związku z otrzymaniem zwrotu wydatków związanych
z wydatkami poniesionymi w roku 2017 w związku z usuwaniem klęsk żywiołowych,

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-
prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
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- zwiększa się planowane dochody w § 2680 (rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych) o kwotę 1 824,00 zł w związku z otrzymaniem
rekompensaty,

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn
podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- zwiększa się planowane dochody w § 0360 (wpływy z podatków od spadków i darowizn)
o kwotę 72 677,00 zł w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,

- zwiększa się planowane dochody w § 0370 (wpływy z opłaty od posiadania psa)
o kwotę 500,00 zł w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,

- zwiększa się planowane dochody w § 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilno-
prawnych) o kwotę 21 884,29 zł w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw:

- zwiększa się planowane dochody w § 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej)
o kwotę 12 424,20 zł w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,

- zwiększa się planowane dochody w § 0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 2 842,50 zł
w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,
- zwiększa się planowane dochody w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 2 023,20 zł
w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,

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 127 623,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –
gminnych) o kwotę 76 437,83 zł w związku ze zwrotem środków dotyczących Funduszu
Sołeckiego,
- zwiększa się planowane dochody w § 2950 (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności) o kwotę 1 724,81 zł w związku z wpływem niewykorzystanej dotacji,
- zwiększa się planowane dochody w § 6330 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –
gminnych) o kwotę 4 856,39 zł w związku ze zwrotem środków dotyczących Funduszu
Sołeckiego,

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
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zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)
o kwotę 12 855,29 zł na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolsku,
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększa się planowane dochody w § 0870 (wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych) o kwotę 5 317,07 zł z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego,

852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (wpłaty z usług) o kwotę 4 500,00 zł na wniosek
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku,

926 Kultura Fizyczna

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe:
- 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 20 700,00 zł,
W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększa się planowane dochody w § 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)
o kwotę 750,00 zł na wniosek dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dolsku,
- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (wpływy z usług) o kwotę 2 000,00 zł
na wniosek dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku,
- zwiększa się planowane dochody w § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)
o kwotę 2 020,00 zł na wniosek dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dolsku,

- zmniejsza się planowane dochody w § 2710 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących) o kwotę 20 700,00 zł.
Natomiast po stronie wydatków zmiana dotyczy działów:

600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o łączną kwotę
4 297,32 zł, w tym

- na wniosek Sołectwa Rusocin zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6 000,00 zł,

- na wniosek Sołectwa Mełpin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 702,68 zł,
zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o łączną kwotę
9 000,00 zł, w tym:

- na wniosek Sołectwa Rusocin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 6 000,00 zł,
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- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki
o kwotę 3 000,00 zł,

750 Administracja Publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
o kwotę 20 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 5 000,00 zł,

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
o kwotę 1 300,00 zł,

754 bezpieczeństwa Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
-  zwiększa  się planowane  wydatki  w  §  3030  (różne  wydatki  na  rzecz  osób  fizycznych)
o kwotę 5 370,70 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
 o łączną kwotę 3 063,82 zł, w tym:

- na wniosek Sołectwa Mełpin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 127,32 zł,
- na wniosek Sołectwa Małachowo zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 3 063,82 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o łączną kwotę
898,86 zł, w tym:

- na wniosek Sołectwa Małachowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 901,14
zł,

- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 3 800,00 zł,

W rozdziale 75495 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 139,00 zł
na wniosek sołectwa Małachowo,

757 Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki):
- zwiększa się planowane wydatki w § 8110 (odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów
i pożyczek) o kwotę 20 000,00 zł,
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801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)
o kwotę 239 179,73 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
o kwotę 16 014,84 zł w tym:

- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolsku zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 12 855,29 zł,

- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 3 159,55 zł,

W rozdziale 80195 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
o kwotę 1 613,80 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska,

852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 24 500,00 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia o kwotę
1 069,50 zł, w tym:- na wniosek Sołectwa Małachowo zmniejsza się planowane o kwotę
147,00 zł,

- na wniosek Sołectwa Rusocin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 122,50 zł,
- na wniosek Sołectwa Drzonek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 800,00 zł,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o łączną kwotę
3 826,00 zł, w tym:

- na wniosek Sołectwa Pokrzywnica zmniejsza się planowane o kwotę 1 500,00 zł,
- na wniosek Sołectwa Księginki  zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 326,00 zł,

- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki
o kwotę 2 000,00 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o łączną
kwotę 414,00 zł, w tym:

- na wniosek sołectwa Księginki zwiększa się planowane wydatki  o kwotę 326,00 zł,
- na wniosek sołectwa Drzonek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 900,00 zł,
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- na wniosek sołectwa Rusocin zwiększa się planowane o kwotę 160,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o łączną kwotę
176,53 zł, w tym:

- na wniosek sołectwa Rusocin zwiększa się planowane wydatki  o kwotę 140,00 zł,
-  na  wniosek  sołectwa  Pokrzywnica  zmniejsza  się planowane  wydatki  o  kwotę
316,53 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 1 816,53 zł na wniosek sołectwa Pokrzywnica,

926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
40 200,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę
1 410,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) o kwotę 193,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
4 420,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4440 (odpisy na ZFŚS) o kwotę 350,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4480 (podatek od nieruchomości) o kwotę 3 800,00 zł,

W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o łączną
kwotę 23 900,00 zł, w tym:

- na wniosek Sołectwa Drzonek zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 200,00 zł,

- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 22 700,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o łączną kwotę
4 102,75 zł, w tym:

- na wniosek Sołectwa Drzonek zwiększa się planowane wydatki o kwotę 500,00 zł,
- na wniosek Sołectwa Rusocin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 177,50 zł,

- na wniosek Sołectwa Małachowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 zł,
- na wniosek Sołectwa Mełpin zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 830,00 zł,

- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 1 954,25 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych) o łączną kwotę 25 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych poinformował, że projekt uchwały
został omówiony na posiedzeniu komisji, gdzie został zaakceptowany 5 głosami „za”. Wobec
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braku dalszych pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do odczytania
i   przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,.
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 XIV/87/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok została uchwalona
15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

e) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/298/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Dolsk.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.
Uchwała z dnia 23 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/298/10 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dolsk jest uchwałą uszczegóławiającą procedurę
zawartą w uchwale z dnia 29 czerwca 2010 r. w zakresie określenia komisji właściwych
do opiniowania projektu budżetu. Podejmując uchwałę komisjami władnymi do omówienia
projektu budżetu na kolejny rok budżetowy będą następujące komisje:

- Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa,

- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak poinformował

że projekt uchwały został zaakceptowany przez członków komisji 5 głosami „za”,
natomiast Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował,
że na posiedzeniu komisji członkowie również zaakceptowali projekt uchwały 3 głosami
„za”.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały.

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr XLVII/298/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 czerwca
2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dolsk.

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,
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Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak,
Szymon Taciak, Jacek Woroch

Uchwała nr XIV/88/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/298/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 czerwca
2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dolsk została
uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Skarbnik poinformowała, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r., wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 1,8%
i dlatego w pierwotnej wersji uchwały została zaproponowana stawka podatku
od nieruchomości przeliczona wg. wskaźnika 1,8%,  ale po posiedzeniu Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska gdzie została
zaproponowana ponowna analiza stawek  zostały uchwały przeliczone o wskaźnik 3%.
Przeliczenia stawek podatków lokalnych o wyższy 3% wskaźnik, pozwoli zwiększyć wpływy
do budżetu, co jest nie bez znaczenia zwłaszcza, wobec trudnej przyszłorocznej sytuacji
finansowej. Sytuację tę dodatkowo potęguje polityka finansowa państwa w stosunku
do samorządów - w związku z podjętymi w roku 2019 decyzjami rządu polskiego wpływy
do budżetu w roku 2020 będą zmniejszone z tytułu:

a) zwolnienia z podatku dochodowego osób poniżej 26 roku życia (ok. 350 000,00 zł)
b) obniżenia stawki podatku dochodowego z 18 do 17 %, (ok. 45 000,00 zł)
c) obniżenia niektórych grup podatników CIT stawki podatku do 9%.

a z drugiej strony następuje ciągły wzrost obciążenia budżetu w postaci:
a) zwiększonych wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli - wyższe

wynagrodzenia otrzymuje nauczyciel zarówno w szkole jak i w przedszkolu - niestety
na wynagrodzenia nauczycieli przedszkolnych nie przysługuje subwencja oświatowa –
porównując plan wynagrodzeń w oświacie to w roku 2019 jest to ok. 4.900.000,00
a w roku 2020 r. ok. 5.150.000,00

b) zwiększonych wydatków w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia
za pracę o 350,00 zł – sytuacja ta dotyczy dużej grupy pracowników zatrudnionych
zarówno w Urzędzie jak i jednostkach organizacyjnych,

c) wzrastające ceny towarów i usług konsumpcyjnych,
d) inflacja na poziomie 2,5%.

Stosując zatem wskaźnik wzrostu podatków na poziomie 3% (podobnie jak ościenne Gminy –
Książ Wielkopolski, Brodnica) budżet gminy Dolsk dodatkowo zyska wyższe wpływy
z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na poziomie
ok. 50.000,00 zł.
Zwiększenie zatem obciążenia jeszcze o 1,2% w stosunku do wartości wynikającej
z komunikatu Prezesa GUS jednostkowo nie jest wartością wysoką ale patrząc globalnie –
z punktu widzenia budżetu gminy – pozwoli na zwiększenie dochodów co ma bardzo duże
znaczenie dla realizacji ustawowych zadań przez gminę Dolsk.
Proponuje się stawki podatku od nieruchomości:
· od budynków mieszkalnych - 0,80 zł, co stanowi 98,77% stawki górnej (0,81 zł),
· od budynków pozostałych - 5,38 zł, co stanowi 66,83% stawki górnej (8,05 zł),
· od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,16 zł,
co stanowi 92,68% stawki górnej (23,90zł),
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· od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 11,18 zł, co stanowi 100% stawki górnej,
· od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł,
co stanowi 100% stawki górnej,
· grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł, co stanowi 100% stawki górnej,
· niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz.1398 z późn. zm.),
położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł , co stanowi 100% stawki górnej,
· od budowli i rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących
do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych – 0,1% stawka górna (2%),
· od pozostałych budowli 2%
· od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,87 zł, co stanowi 91,58% stawki
górnej (0,95 zł),
· od gruntów pozostałych - 0,22 zł, co stanowi 42,86% stawki górnej (0,50 zł).
Uzasadnienie:
Górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na rok 2020 zostały ogłoszone
w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738).
Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, art.10 ust.1 i art.19 pkt 1 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170
z późn  zm.), obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie
na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie,
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (in plus lub in minus).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych odczytał wniosek komisji
w sprawie wyrażenia opinii o projektach uchwał  podatkowych.
Na posiedzeniu w dniu 17 października  zostały przedstawione uchwały dotyczące podatków
lokalnych z zastosowanym wskaźnikiem wzrostu cen o 1,8%. Członkowie Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych oraz członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska podczas
wspólnego posiedzenia komisji poprosili o ponowne przeliczenie stawek podatków lokalnych
w oparciu o wskaźnik 3%.  Wobec trudnej sytuacji finansowej i stale nakładanych
na samorządy dodatkowych zadań przy jednoczesnym ograniczaniu wpływów środków
finansowych do budżetu samorządów przez zmianę przepisów i ustaw ograniczających
dochody samorządów koniecznym staje się  podniesienie stawek podatkowych,
aby chociaż częściowo zrównoważyć wpływy. Na posiedzeniu w dniu 23 października
2019 roku zostały ponownie omówione projekty uchwał w sprawie podatku od nieruchomości
i podatku od środków transportowych, których stawki zostały przeliczone o wskaźnik 3%.
W związku z powyższym po przeliczeniu wcześniejszej propozycji a obecnej zmiany,
wpływy do budżetu wzrosną o kwotę w przypadku podatku od nieruchomości
o ok. 45.000,00 zł natomiast w przypadku podatku od środków transportowych
o ok. 2.000,00 zł.
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Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych i Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska składa
wniosek formalny o przyjęcie proponowanej zmiany w wysokości stawek podatków
lokalnych o przelicznik 3 %.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych zaproponowany projekt uchwały zaakceptowała
3 głosami ”za” przy 2 „wstrzymujących się”.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaproponowany projekt uchwały zaakceptowała
3 głosami „za”.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad złożonym wnioskiem.

Głosowano w sprawie:
wniosku Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska o przyjęcie zmiany stawek podatkowych o wskaźnik 3%.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza,
Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak,
Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk

Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.

Głosowano w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza,
Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak,
Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk

Uchwała nr XIV/89/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została uchwalona
11 głosami „za”, przy 4 „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik
nr 13 do protokołu.

g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Skarbnik M. Surmicka przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie
miasta i gminy Dolsk:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 840,00 zł,
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b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 164,00 zł w przypadku wskaźnika 1,8% a stawkę
w wysokości 1176,00 zł przy zastosowaniu wskaźnika 3%.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 200,00 zł -przy 1,8% a w przypadku wskaźnika
3%-1212,00 zł.
2) od ciągników siodłowych i balastowych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 464,00 zł
lub 1488,00 zł przy zastosowaniu wskaźnika 3%,
3) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1 284,00 zł
lub przy wskaźniku 3% -  1296,00 zł
4) od autobusów w zależności od  liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1 704,00 zł, przy wskaźniku 3% -1716,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2 304,00 zł przy wskaźniku 3% - 2340,00 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych powtórzył swój wniosek formalny
o zastosowanie wskaźnika 3% do zastosowania przy przeliczeniu wysokości stawek podatku
transportowego. Jednocześnie poinformował, że komisja Budżetu zaproponowany
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 5 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska J. Rzepczyński poinformował,
że komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała 3 głosami „za”.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Komisji Budżetu i Ochrony
Środowiska.
Głosowano w sprawie:
wniosku Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska o przyjęcie zmiany stawek podatkowych o wskaźnik 3%.
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

Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały i przystąpił do przeprowadzenia
głosowania.

Głosowano w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
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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Uchwała nr XIV/90/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została
uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
h) w sprawie opłaty od posiadania psów.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że zaproponowana została opłata od posiadania psów
obowiązująca na terenie miasta i gminy Dolsk w 2020 roku w wysokości 35,00 zł, stanowi
27,91% stawki górnej, która wynosi 125,40 zł od jednego psa.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych zaproponowany projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie 5 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska J. Rzepczyński poinformował,
że komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała 3 głosami „za”.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały. Wobec braku pytań przystąpiono
do przeprowadzenia głosowania.

Głosowano w sprawie:
opłaty od posiadania psów.
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 XIV/91/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi
załącznik nr 15 do protokołu

i) w sprawie opłaty targowej.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że Uchwała w sprawie opłaty targowej
(wprowadzająca opłatę targową na terenie miasta i gminy Dolsk w związku z art. 15.1,
art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170
z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera
się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust.2b,
który ma brzmienie: „Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach
lub w ich częściach”. Od 1 stycznia 2020 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk określa dzienną
stawkę opłaty targowej w wysokości 27,00 zł. Minister Finansów w obwieszczeniu
z dnia 24 lipca 2019 r. (M.P.2019.738) w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych na rok 2020, określił górną stawkę opłaty targowej,
która nie może dziennie przekroczyć 792,21 zł.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych zaproponowany projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie 5 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska J. Rzepczyński poinformował,
że komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała 3 głosami „za”.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały. Wobec braku pytań przystąpiono
do przeprowadzenia głosowania.
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Głosowano w sprawie:
opłaty targowej.

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 XIV/92/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie w sprawie opłaty targowej została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.

Przewodniczący ogłosił 5 min. przerwę.
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 13.55

j) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz M. Godawa.
Obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
zawarty został w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami). Program współpracy
prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy
z tymi podmiotami w danym roku oraz stanowi uszczegółowienie przedmiotu tej współpracy.
Niniejszy program określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Dolsk z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizację zasad partnerstwa
i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę
dla władz gminy do dysponowania środkami publicznymi. Wymienione w programie
współpracy zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności pożytku
publicznego, które wymienione zostały w § 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie i jednocześnie stanowią katalog zadań, które gmina Dolsk
wskazała jako własne priorytety.
W toku konsultacji przeprowadzonych w dniach od 11 września 2019 r. do dnia 25 września
2019 r. dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami na 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr LI 328/10 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 06 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, nie zgłoszono żadnego wniosku
ani żadnych zastrzeżeń do treści programu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
J. Woroch poinformował, że projekt uchwały komisja zaakceptowała 5 głosami „za”.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przedstawił projekt uchwały i następnie
przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
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Głosowano w sprawie:
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

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 XIV/93/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

k) w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Dolsku
przy ul. Pocztowej 24.
Uzasadnienie do uchwały odczytała Kierownik Referatu Gospodarczego  M. Marchlewska.
Kompetencją Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy. Rada Miasta i Gminy
Dolsk podjęła uchwałę o przeznaczeniu do sprzedaży 3 komunalnych lokali mieszkalnych
w budynku usytuowanym w Dolsku przy ul. Pocztowej 24. Decyzja w sprawie sprzedaży
jest uzasadniona także z tego względu, że w Wieloletnim Programie Gospodarowania
Mieszkaniowym  Zasobem Gminy Dolsk na lata 2018-2023 zaplanowano sprzedaż lokali
mieszkalnych w Dolsku przy ul.Pocztowej 24. W budynku znajduje się 5 lokali
z czego 2 zostały sprzedane już wcześniej. Obecnie musimy uaktualnić operat szacunkowy
aby przystąpić do sprzedaży lokali. Sprzedaż będzie przeprowadzona bez ogłoszenia
przetargu gdyż jest na rzecz mieszkańców.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych zaproponowany projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie 5 głosami „za”.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały. Wobec braku pytań przystąpiono
do przeprowadzenia głosowania.

Głosowano w sprawie:
sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Dolsku przy ul. Pocztowej
24.
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 XIV/94/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Dolsku
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przy ul. Pocztowej 24 została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik
nr 18 do protokołu.

7. Rozpatrzenie projektu Apelu w sprawie poparcia działań Stowarzyszenia
na rzecz poprawy komunikacji Śrem-Poznań.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że na jego ręce wpłynął
Apel od Rady Miejskiej w Śremie, podobne apele zostały przyjęte w sąsiednich gminach.
Jest to Apel w sprawie poparcia działań Stowarzyszenie na rzecz poprawy komunikacji Śrem-
Poznań.
Przewodniczący uważa, że jako Rada Miasta i Gminy również powinniśmy do takiego
apelu przystąpić gdyż posłuży on również naszym mieszkańcom. Marzeniem naszym
jest aby trasa została rozbudowana również w kierunku Dolska choć na ten moment
jest to nierealne. W związku z ciągłym i znacznym wzrostem natężenia ruchu na drodze
wojewódzkiej nr DW 434 na odcinku Śrem - Kórnik niezbędna jest przebudowa przedmiotowej
drogi i zwiększenie jej przepustowości. Uzasadniając powyższy apel należy zwrócić
uwagę na natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku i powstające zatory w godzinach
porannych oraz w czasie powrotu do miejsca zamieszkania. Osoby dojeżdżające do pracy
do Poznania z okolic Śremu, Dolska korzystające z własnego transportu szacowane
są na około 2 tys. kierowców dwa razy dziennie. Każdy wypadek, zatory na rondzie
i światłach w Kórniku powodują spore opóźnienia w dotarciu do miejsca pracy.
Przebudowa przedmiotowej drogi o dodatkowy pas ruchu wraz z planowanym III etapem
obwodnicy Śremu, który jest wpisany do planu transportowego, znacząco wpłynie
na udrożnienie ruchu w kierunku na Gostyń - Rawicz - Wrocław oraz Leszno - Wrocław.
Inwestycja ma strategiczny charakter dla mieszkańców regionu. Poprawa komunikacji
zapewni stworzenie sprawnego powiązania transportowego południowej części województwa
z Poznaniem, przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności osiedleńczej
i inwestycyjnej tych obszarów. Dlatego apelujemy o jak najszybsze podjęcie działań
w sprawie realizacji tej ważnej dla województwa inwestycji.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu Apelu w sprawie poparcia działań Stowarzyszenia na rzecz
poprawy komunikacji Śrem-Poznań.
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

Apel nr XIV/1/2019 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2019 roku
w sprawie poparcia działań Stowarzyszenia na rzecz poprawy komunikacji Śrem-Poznań
został przyjęty 15 głosami „za”. Apel stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał udzieloną odpowiedź na  Interpelację
nr RF.0003.23.2019 Radnego J. Kaczmarek - stanowi ona załącznik nr 20 do protokołu.
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9. Interpelacje i zapytania radnych.
W dyskusji wzięli udział:

· Radna Janina Pawełczyk złożyła Interpelację która stanowi załącznik
nr 21 do protokołu.  (RF. 0003.25.2019)

· Radna Janina Pawełczyk złożyła Interpelację która stanowi załącznik
nr 22 do protokołu. (RF. 0003.26.2019)

10. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:

· Radny Jacek Woroch złożył Wniosek, który stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
(RF.0003.28.2019)

· Radny Krystian Mejza złożył Wniosek, który stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
(RF.0003.27.2019)

11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot pogratulował radnej J. Pawełczyk pełnienia funkcji
Przewodniczącej Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz sukcesu jaki sołectwo
Nowieczek odniosło w plebiscycie Mistrzowie Agro 2019.
Radna J. Pawełczyk podziękowała za gratulacje i poinformowała zebranych,
że na terenie gminy Dolsk dobiegło końca składanie wniosków suszowych obecnie komisja
jest na etapie  wydawania protokołów odsyłanych przez Wojewodę.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie na obrady
XIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk i o godz. 14:23 zakończył obrady.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk
Romuald Nawrot

Protokolant
Agnieszka Bąk


