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RF.0002.7.2019. 
 
 
Rada Miasta i Gminy Dolsk 
Radni 

Protokół nr XI/19 
z XI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk zwołanej w dniu 3 lipca 2019 roku w sali 

widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy. 
Obrady rozpoczęto 3 lipca 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 17:27 tego samego dnia. 
 
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 
do protokołu i przedstawionego poniżej wyszczególnienia. 
 
Obecni: 
1. Sylwia Czaplicka-Zaremba 
2. Monika Gmerek 
3. Elżbieta Jańczak 
4. Jarosław Kaczmarek 
5. Stanisław Kaźmierski 
6. Krystian Mejza 
7. Andrzej Michałowski 
8. Romuald Nawrot 
9. Janina Pawełczyk 
10. Aneta Podpołucha 
11. Jan Rzepczyński 
12. Filip Szczepaniak 
13. Paweł Taciak 
14. Szymon Taciak 
15. Jacek Woroch 
 
W obradach uczestniczyli również: 

 
1. Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, 
2. Mirella Godawa – Sekretarz Miasta i Gminy  Dolsku, 
3. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk, 
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego, 
5. Kierownicy jednostek  i zakładu budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku, 
6. Mieszkańcy, 
7. Przedstawiciele prasy. 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich 
obecnych na sali i otworzył obrady XI 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/ 
 

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 zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok, 

b) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 

na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.”Budowa świetlicy wiejskiej, boiska 

trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu 

w Księginkach”, 

c) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-

2029, 

d) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk 

na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach 

jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk,  

e) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

f) w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

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 
 
4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 4/ 
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej. 
Przewodniczący poinformował, że do Biura Rady wpłynął akt powołania Klubu Radnych 
Rady Miasta i Gminy Dolsk pod nazwą Klub Radnych „Radni dla Gminy Dolsk”. 
Przewodniczącym Klubu została A. Podpołucha, a Sekretarzem R. Nawrot.  
 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok, 
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.  
Po stronie dochodów wprowadzone zostają następujące zmiany: 
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• W dziale 801 Oświata i wychowanie: 
w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe: 
- zwiększa się planowane dochody w 0970 (wpłaty z różnych dochodów) o kwotę 81,00 zł na 
wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie 

• W dziale 852 Pomoc społeczna 
W rozdziale 85295 Pozostała działalność: 
- zwiększa się planowane dochody w 0970 (wpłaty z różnych dochodów) o kwotę 2 000,00 zł 
na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku 

• w dziale 926 Kultura fizyczna 
W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej: 
- 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 z tytułu otrzymania dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego na remont szatni w Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Dolsku 
Po stronie wydatków zmiany zostają wprowadzone w następujących działach:  

• 600 Transport i łączność 
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne: 
- na wniosek Sołectwa Mełpin zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup 
materiałów) o kwotę 500,00 

• 700 Gospodarka mieszkaniowa 
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 15 000,00 zł 

• 801 Oświata i wychowanie 
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe: 
- zwiększa się planowane wydatki w 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 81,00 zł 
na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie 
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół: 
- zwiększa się planowane wydatki w 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych) o kwotę 70 000,00 zł na zakup autobusu 

• 852 Pomoc społeczna 
W rozdziale 85295 Pozostała działalność: 
- zwiększa się planowane wydatki w 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 2 000,00 zł 
na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku 

• 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 25 500,00 zł: 
* na wniosek Sołectwa Masłowo zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup 
materiałów i wyposażenia) o kwotę 500,00 zł 
* zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 20 000,00 
zł 
* na wniosek Sołectwa Masłowo zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług 
pozostałych) o kwotę 6 000,00 zł 
W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 000,00 zł: 
W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska: 
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 000,00 zł: 

• 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 
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- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 17 500,00 zł: 
* na wniosek sołectwa Mełpin zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów 
i wyposażenia) o kwotę 500,00 
* na wniosek sołectwa Masłowo zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup 
materiałów i wyposażenia) o kwotę 400,00zł 
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 
15 000,00 zł na zakup kostki brukowej dla Sołectwa Masłowo 
* zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) na wniosek Sołectwa 
Masłowo 

• 926 Kultura fizyczna 
W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej: 
- na wniosek kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się 
planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 4 000,00 zł 
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 44 700,00 
zł. 
W rozdziale 92695 Pozostała działalność: 
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 3 500,00 zł 
na wniosek Sołectwa Masłowo. 
 
W dyskusji wzięli udział: 

• radna J. Pawełczyk -  o jaką kwotę w dziale 921 w §4300 zwiększa się wydatki oraz 
na jaki cel przeznacza się kwotę 44 700,00 zł w dziale 926. 

• Skarbnik poinformowała, że w dziale 921 w §4300 zwiększa się wydatki o 1 600,00 
zł, natomiast w dziale 926 na kwotę 44 700,00 zł składa się kwota  20 000,00 zł 
przeznaczona na remont kładki w parku oraz kwota 24 700,00 zł przeznaczona na 
remont szatni damskiej w MGOSiR w Dolsku jako wkład własny do pozyskanego 
dofinansowania. 

• radna J. Pawełczyk prosi o przedstawienie informacji o autobusie, który ma zostać 
zakupiony. 

• Skarbnik poinformowała, że z wolnych środków kwota 70 000,00 zł zostaje 
zadysponowana na zakup autobusu. Sekretarz M. Godawa przedstawiła informacje 
o autobusie i tak jego stan wizualny, jak i techniczny nie budzi żadnych zastrzeżeń. 
Jest to autokar 17 letni, z przebiegiem  ok. 160 tys. km., posiada 35 miejsc. Opony 
są praktycznie nowe, a zużycie paliwa jest o 40 % niższe niż obecnie użytkowany 
autobus zużywa. Autobus jest koloru białego. Całość dokumentów jest już 
przetłumaczona na język polski. Jeżeli zostanie dokonany zakup, to nowy autobus 
zastąpi obecnie używany, którym jeździ Pan Bronek i będzie kursował na trasie 
w Masłowie dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Cena netto zakupu to 56 000,00 zł, 
brutto to kwota 68 880,00 zł.  

• radny K. Mejza- prosi o informację, co się stanie z aktualnym autobusem jeżdżącym 
na tej trasie.  

• Sekretarz M. Godawa poinformowała, że najprawdopodobniej zostanie sprzedany 
na części.  

 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych  F. Szczepaniak poinformował, 
że komisji przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała 4 głosami „za” przy nieobecności 
1 członka.  
Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok. 
Wyniki głosowania 
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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 poinformował, że Uchwała nr XI/69/19 Rady Miasta 
i Gminy Dolsk w sprawie zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok została 
przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
 
b) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 
na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej, boiska 
trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu 
w Księginkach". 
Skarbnik poinformowała, że pożyczka ma być przeznaczona na wyprzedzające finansowanie 
w/w inwestycji w związku z ewentualnym opóźnieniem w przekazaniu dotacji na okres trzech 
miesięcy od rozpatrzenia wniosku i przekazania go do odpowiednich organów celem wypłaty 
środków. Całkowity koszt pożyczki przy założeniu, że ją spłacimy po roku wynosi 
ok 2 000,00 zł. Odsetki to kwota 1372,92 zł, natomiast prowizja to 319,28 zł. Warunki 
zaciągnięcia tej pożyczki są bardzo korzystne.  
W dyskusji wzięli udział: 

• radna J. Pawełczyk -zaznaczyła, że jak wynika z Jej obliczeń posiadamy jeszcze wolne 
środki, to dlaczego bierzemy pożyczkę.  

• Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że wartość oprocentowania nie zmieni 
się w ciągu roku. Wolne środki, które posiadamy obecnie to kwota około 400 000,00 
zł, ale kwota ta zostanie urealniona po otrzymanych i wprowadzonych do systemu 
sprawozdaniach. Na ten moment nie wiemy, jak będzie rozwiązana sytuacja dowozów 
do szkół średnich, gdyż cały czas trwają rozmowy z przewoźnikiem PKS, który 
nie potrafi sprecyzować swoich oczekiwań. Muszą zostać zabezpieczone środki 
na ewentualne pokrycie kosztów dowozu czy udzielenia pomocy finansowej w tym 
zakresie. Koszt tej pożyczki to tylko kwota odsetek, spłata nastąpi bezpośrednio 
po zwrocie z Urzędu Marszałkowskiego, zapewni nam to komfort finansowy. 

• Radna J. Pawełczyk zaznaczyła, że nie jest zwolennikiem zaciągnięcia tej pożyczki 
i zagłosuje przeciwko. Zdaniem radnej wolne środki  jak i zwrot środków finansowych 
z funduszu sołeckiego które możemy przeznaczyć na ten cel. 

 
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu 

i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniaka o odczytanie opinii Komisji. F. Szczepaniak 
poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie 
4 głosami „za” przy nieobecności jednego członka komisji.  
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił 
do przeprowadzenia głosowania.  
Głosowano w sprawie: 
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki 
nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach".  
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, 
Stanisław Kaźmierski, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan 
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
PRZECIW (1) 
Janina Pawełczyk 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Krystian Mejza 
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XI/70/19 Rady Miasta 
i Gminy Dolsk w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 
na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Budowa świetlicy wiejskiej, boiska 
trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach" 
została przyjęta 13 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się” i 1 „przeciw”. Uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu.  
 
c) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029, 
Skarbnik M. Surmicka przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Poinformowała, że zmiany 
w WPF wynikają z trzech powodów: 
- uaktualnienie dochodów, 
- wprowadzenia kwoty wolnych środków w związku z zakupem autobusu, 
- po stronie przychodów i rozchodów wprowadzenie kwoty 319 283,00 zł jako pożyczki.  

Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu 
i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniaka o odczytanie opinii komisji. F. Szczepaniak 
poinformował, że Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie 
4 głosami „za” przy nieobecności jednego członka komisji.  
Po odczytaniu projektu uchwały Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił 
do przeprowadzenia głosowania.  
Głosowano w sprawie: 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029. 
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, 
Stanisław Kaźmierski, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan 
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Krystian Mejza, Janina Pawełczyk. 
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XI/71/19 Rady Miasta 
i Gminy Dolsk  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 
2019-2029 została przyjęta 13 głosami „za” i 2 „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu.  
 
d) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk 
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach 
jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk.  
Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska przedstawiła uzasadnienie do uchwały.  
M. Marchlewska poinformowała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 
Prezesa  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  oraz przekazany Ministrowi 



7 
 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz.799 z późn. zm.), finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej obejmuje min. przedsięwzięcia związane z ochroną 
powietrza. 
 Zgodnie z art. 403 ust. 5 wspomnianej ustawy, Rada Miasta i Gminy Dolsk może w drodze 
uchwały udzielić dotacji celowej, określając zasady udzielania tej dotacji, w szczególności 
tryb postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposób jej rozliczania. 
Przewiduje się, że dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie systemów 
grzewczych na systemy proekologiczne wpłynie na wzrost zainteresowania wymianą 
przestarzałych nieekologicznych systemów grzewczych i docelowo będzie miało wpływ 
na poprawę jakości powietrza w Gminie. 
Uchwała określa w sposób szczegółowy, kto i na jakich zasadach może ubiegać 
się o dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne. 
Dla podmiotów, dla których udzielenie dofinansowania stanowi pomoc de minimis tj. dla 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów prowadzących 
działalność w sektorze rolnym, w niniejszej uchwale wprowadzone zostały zapisy dotyczące 
zasad dopuszczalności tej pomocy. 
Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) projekt uchwały 
przesłano do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  oraz przekazano 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Kwota zabezpieczona w budżecie na ten rok to 15 000,00 zł.  
W dyskusji wzięli udział: 

• radna J. Pawełczyk- czy są na terenie naszej gminy osoby korzystające z programu 
Czyste Powietrze i czy można łączyć program z naszą dotacją, a z naszych 
dokumentów to nie wynika.  

• Kierownik M. Marchlewska: osoby przychodzą, ale my tylko możemy rozdawać 
ulotki. Nie można łączyć i korzystać z dwóch programów.  

• Radny P. Taciak (Ad Vocem): sam program Czyste Powietrza wyklucza korzystanie 
z dwóch źródeł.  

• Sekretarz M. Godawa - § 6 pkt 2 naszej uchwały również informuje, że nie można 
pokrywać wydatków przeznaczonych na ten cel finansowanych z innych 
bezzwrotnych źródeł.  

Po przedstawieniu projektu uchwały i wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych, która była opinią pozytywną przegłosowaną 4 głosami „za” przy 
nieobecności 1 członka, przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  
Głosowano w sprawie: 
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie 
kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub 
lokalach na obszarze Gminy Dolsk. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 
zryczałtowanego dodatku energetycznego. 
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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Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XI/72/19 Rady Miasta 
i Gminy Dolsk w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 
Dolsk na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach 
jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk została przyjęta 15 głosami „za”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
e) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, 
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej A. Olschak.  
Zgodnie z art. 5d ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dodatek 
energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek 
odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wprowadzony do art. 5d ww. ustawy nowy ust.2 
nałożył na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego.  
Świadczenie w postaci dodatku energetycznego obowiązuje od 2014 r. i do tej pory nie było 
określonego wzoru wniosku, jaki mogą składać osoby uprawnione. 
Obecnie w Gminie Dolsk z takiego dodatku korzysta 10 rodzin na kwotę 150,41 zł 
miesięcznie. Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów 
opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy 
wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie 
z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której 
przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy 
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne – 
osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi zamieszkiwać w miejscu 
dostarczania energii elektrycznej, jak również posiadać przyznany dodatek mieszkaniowy 
Przewodniczący Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa J. 
Woroch poinformował, że komisja zaakceptowała projekt uchwały 5 głosami „za”. Po 
odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  
Głosowano w sprawie: 
wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.  
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 poinformował, że Uchwała nr XI/73/19 Rady Miasta 
i Gminy Dolsk w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 
energetycznego została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 
do protokołu.  
 
f) w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej S. Taciak odczytał uzasadnienie do niniejszej uchwały.  
W dniu 17 czerwca 2019 roku mocą Uchwały nr X/68/19 Rada Miasta i Gminy Dolsk zleciła 
Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności wniosku złożonego w dniu 29 maja 2019 roku przez 
Klub Radnych Gminy Dolsk dotyczącego wszczęcia procedury wygaszającej mandat 
Radnego Miasta i Gminy Dolsk Romualda Nawrota z powodu zmiany miejsca zamieszkania 
poza teren gminy Dolsk i tym samym niespełnienia wymogu posiadania biernego i czynnego 
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prawa wyborczego. W toku podjętych czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła następujące działania: 
- w dniu 17 czerwca, podczas pierwszego posiedzenia w przedmiotowej sprawie, w którym 
uczestniczył również adwokat Marcin Kropidłowski, Komisja Rewizyjna wysłuchała jego 
opinii w kwestii rozwiązań prawnych oraz wysłuchała wyjaśnień, jakie złożył Radny 
Romuald Nawrot, 
- w dniu 18 czerwca Komisja w pełnym składzie odbyła posiedzenie wyjazdowe 
w miejscowości Mełpin, gdzie przeprowadzono rozmowę z Radnym Jarosławem 
Kaczmarkiem, który przedmiotowy wniosek podpisał w imieniu Klubu Radnych oraz złożył 
go podczas sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 29 maja 2019 roku, 
- w dniach od 19 do 21 czerwca członkowie Komisji przeprowadzili wizję lokalną wśród 
mieszkańców Dolska - przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejsca zamieszkania radnego Romualda Nawrota oraz m.in. z właścicielką 
zakładu fryzjerskiego w Dolsku. 
Po analizie całości zgromadzonego materiału Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 
24 czerwca 2019 roku, wobec braku podstaw do podjęcia działań zmierzających 
do wygaszenia mandatu radnego Romualda Nawrota, podjęła uchwałę nr KR/5/2019 
w sprawie oddalenia wniosku złożonego przez Klub Radnych Gminy Dolsk w dniu 29 maja 
2019 roku i przedłożenia Radzie Miasta i Gminy Dolsk projektu uchwały w sprawie odmowy 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. W uzasadnieniu swojego stanowiska Komisja 
Rewizyjna podnosi, co następuje: 
Ze zgromadzonych przez Komisję dowodów wynika, że brak jest przesłanek 
potwierdzających tezę zawartą we wniosku. Z przeprowadzonej rozmowy z Radnym 
Jarosławem Kaczmarkiem wynika, że autorami wniosku są anonimowi mieszkańcy Dolska, 
którzy zwrócili się do Radnego z prośbą o odczytanie wniosku. Radny Kaczmarek 
nie przedstawił Komisji żadnych dowodów popierających wniosek. Stwierdził wręcz, 
że wszelkie dowody zostały zniszczone. Radny oświadczył również, że złożenie 
przedmiotowego wniosku było jego indywidualną decyzją, której nie konsultował ze swoim 
Klubem. Mamy tu zatem do czynienia z wprowadzeniem w błąd wszystkich radnych 
i lokalnej społeczności, co do rzeczywistego autora wniosku. Dlaczego Radny Kaczmarek 
złożył wniosek w imieniu swojego klubu, skoro został on „przyniesiony” przez mieszkańców 
i jakie były argumenty popierające tenże wniosek, na to pytanie Komisja również 
nie uzyskała odpowiedzi. 
Z przeprowadzonej wizji lokalnej w Dolsku wynika, że mieszkańcy, z którymi Komisja 
rozmawiała, potwierdzają iż znają Radnego Nawrota oraz potwierdzają fakt jego 
zamieszkiwania w Dolsku. Padają takie określenia, jak: „Tak, znamy go bardzo dobrze. 
Widujemy, czasem pijemy razem kawę”, „Znamy go kupę lat”. Również Pani z zakładu 
fryzjerskiego potwierdza, że zna Pana Romualda Nawrota i że jest on jej stałym i wiernym 
klientem od wielu lat. Radny Nawrot przyznał przed Komisją, że istotnie, ze względów 
ekonomicznych, sprzedał część nieruchomości w Dolsku i kupił mieszkanie w innym mieście, 
w którym ze względów praktycznych czasowo mieszka jego żona. Radny oświadczył, 
że w Dolsku mieszka na stałe od roku 1979 i jest również zameldowany w Dolsku (Komisja 
otrzymała z UMiG Dolsk dokument potwierdzający zameldowanie p. Nawrota w Dolsku), 
gdzie koncentrują się sprawy jego codziennego życia. W Dolsku korzysta również z opieki 
lekarza rodzinnego w miejscowej Przychodni Familia. Pan Nawrot poinformował Komisję, 
że jest właścicielem działki w Dolsku, na której planuje budowę domu jednorodzinnego - 
rozpoczął starania o wszczęcie procedury zmierzającej do wydania decyzji o warunkach 
zabudowy. Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja stwierdza, że centrum 
aktywności życiowej Radnego Nawrota koncentruje się właśnie w Dolsku. Mieszkańcy 
Dolska potwierdzają fakt jego zamieszkiwania w tym miejscu, Radny Nawrot jest czynnym 
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członkiem Bractwa Kurkowego, aktywnie uczestniczy w różnych uroczystościach 
okolicznościowych, spotkaniach, festynach organizowanych przez parafie gminy Dolsk, przez 
sołectwa, OSP i inne podmioty z terenu Gminy. Radny Nawrot jest aktywnym 
samorządowcem, który reprezentuje Gminę, Radę Miasta oraz mieszkańców przed 
samorządami ościennymi. W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonego 
postępowania i analizy zgromadzonych dowodów, Komisja postanawia oddalić wniosek 
z uwagi na brak argumentów potwierdzających tezę postawioną we wniosku i przedkłada 
Radzie Miasta i Gminy Dolsk projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego. 
W dyskusji wzięli udział: 

• Radny J. Woroch uważa, że jeżeli radny J. Kaczmarek został przez mieszkańców 
poinformowany o takiej sytuacji, to również mieszkańcy powinni mieć odwagę 
podpisać się pod tym wnioskiem. Niedopuszczalne jest twierdzenie, że wszystkie 
dowody zostały zniszczone, nie możemy działać i pracować na podstawie anonimów. 
Takie materiały i dowody powinny być przedstawione  np. Komisji Rewizyjnej która 
musiała się zająć takim zgłoszeniem. W innym przypadku dojdziemy do absurdu, 
że na każdego będzie można napisać jakiś wniosek, oskarżenie, gdzie nie zostaną 
przedstawione żadne konkretne zarzuty, tylko na podstawie wątpliwych informacji 
sformułować krzywdzące oskarżenie. Radny poprosił o odczytanie notatki 
ze spotkania z radnym J. Kaczmarkiem, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2019 
roku.   

• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej S. Taciak odczytał notatkę ze spotkania z dnia 
18 czerwca 2019 roku.  

•  J. Woroch po odczytaniu stwierdził, że radny J. Kaczmarek wyraża się niejasno 
 o całej tej sytuacji, informuje członków komisji, że pewne osoby się poświęciły 
i prowadziły całodobową obserwację miejsca zamieszkania R. Nawrota. Zdaniem 
radnego J. Worocha  takie postępowanie ma cechy mobbingu.  

• Radna J. Pawełczyk prosiła o odczytanie protokołu z posiedzenia komisji Rewizyjnej 
z dnia 17 czerwca 2019 roku, w którym uczestniczył mecenas.  

• Radny J. Kaczmarek powiedział, że zagwarantowanie anonimowości jest bardzo 
ważne, a rolą radnego jest dochowanie tajemnicy.  

• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej S. Taciak odczytał protokół z posiedzenia 
komisji z dnia 17 czerwca 2019 roku.  
 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały 
i przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  
Głosowano w sprawie: 
odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0 
Wyniki imienne: 
ZA (8) 
Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip 
Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
PRZECIW (3) 
Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Krystian Mejza 
BRAK GŁOSU (1) 
Romuald Nawrot 
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Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XI/74/19 Rady Miasta 
i Gminy Dolsk w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została 
przyjęta 8 głosami „za”, przy 3 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się” . Radny R. Nawrot nie 
brał udziału w głosowaniu.  Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
Po głosowaniu radny J. Rzepczyński zabrał głos i wyraził swoją opinię o przedstawionym 
przez radnego J. Kaczmarka wniosku. Zdaniem radnego J. Rzepczyńskiego bycie radnym 
zobowiązuje i składane wnioski powinny być przemyślane, odpowiednio uzasadnione  
i stosownie do powagi organu jakim jest Rada Miasta i Gminy jako jednostka stanowiąca 
samorządu terytorialnego, prezentowane.  
 
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 
Podczas obrad X sesji nie zostały złożone interpelacje i zapytania radnych.  
 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Nie zostały złożone zapytania i interpelacje. 
 
8. Wolne głosy i wnioski. 
W dyskusji wzięli udział: 

• Radny J. Kaczmarek odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady 
R. Nawrota wygłoszonego na X sesji przedstawił swoje zdanie w czterech 
poruszonych wtedy tematach. Poinformował, że wniosek o obniżenie wynagrodzenia 
byłego Burmistrza H. Litka jako pierwszy złożył radny A. Michałowski 
po niekorzystnej pokontrolnej opinii RIO, a następnie sam Burmistrz zaproponował 
obniżkę swojego wynagrodzenia. W sprawie odwołania radnej J. Chojnackiej Komisja 
Budżetu chciała z radną przeprowadzić rozmowy po zmianie treści przegłosowanego 
protokołu, ale radna przez 7 miesięcy unikała spotkania i ostatecznie w dniu 31 marca 
2017 roku, po głosowaniu na posiedzeniu komisji, radna została pozbawiona funkcji 
Przewodniczącego Komisji. Jeżeli chodzi o przeprowadzone wybory na ławników 
radny J. Kaczmarek poinformował, że nie zasiadał w żadnej komisji opiniującej. 
Remont ul. Garncarskiej i zabezpieczone w budżecie kwoty zostały propozycją 
radnego H. Grycza, a następnie wnioskiem złożonym przez radną J. Chojnacką 
wykreślone i przeniesione na remont kuchni w Przedszkolu w Wieszczyczynie. 
Komisja gospodarcza na prośbę radnego Z. Rusiaka ustaliła kolejność remontów dróg 
gminnych. W pierwszej kolejności remont w Pokrzywnicy, który został wykonany, 
następnie miały być przeprowadzone remonty w Międzychodzie i na ul. Garncarskiej. 
Radny dodał, że do roku 2015 przez 10 lat zadanie to było tylko przepisywane, 
poprzedni radni z Dolska nie widzieli potrzeby, aby to zadanie realizować.  

• Radny S. Kaźmierski -w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi i obecną 
suszą zaapelował, aby do prac w komisji ds. szacowania suszy zgłaszały się osoby 
chcące wspomóc jej prace. Poinformował, że kadencja członków Izb Rolniczych 
skończyła się 31 maja 2019, ale żeby nie utrudniać prac członkowie izb do 15 lipca 
będą szacować straty, ale jako zwykli podatnicy, a nie reprezentanci Izby Rolniczej. 
Osoby płacące podatek rolny jak najbardziej mogą być członkami komisji.  

• Sekretarz M. Godawa poinformowała, że jest to sytuacja skomplikowana pod 
względem prawnym, społecznym i faktycznym, patrząc z aspektu, że mamy 
wspomagać mieszkańców w takich trudnych sytuacjach. Komisje które mają oceniać 
stan pól powoływane są zarządzeniem wojewody. W skład komisji z mocy 
rozporządzenia musi wejść jedna osoba jako reprezentant Izby Rolniczej, jeden 
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przedstawiciel ODR i te osoby muszą okazać się wykształceniem rolniczym lub być 
rolnikiem od co najmniej 5 lat. Przyjęła się praktyka, że w skład komisji Wojewoda 
powołuje pracownika urzędu, ale nie jest to zadanie własne gminy. Urząd w tym 
momencie nie ma na gruncie prawa podstaw prawnych do przyjmowania 
i opiniowania wniosków. Problem, który obecnie się pojawił, to jest problem ochrony 
danych osobowych. Po interwencjach dostaliśmy odpowiedź, że administratorem 
danych osobowych będzie Wojewoda i Komisja ds. szacowania suszy. W dniu 
wczorajszym Burmistrz B. Wierzbińska zwróciła się do Wojewody z pismem 
o rozszerzenie składu komisji o 3 pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Sekretarz 
zaznaczyła, że osoby te nie mają przygotowania merytorycznego ani doświadczenia 
aby oceniać skutki suszy, pracownicy będą tylko wspomagać prace członków komisji.  

• Radny S. Kaźmierski zaznaczył, że Wielkopolska Izba Rolnicza nie przeznacza 
na prace członków żadnych środków finansowych, prace te są wykonywane 
społecznie. Jednocześnie zdaniem radnego kadencja obecnych członków Izb 
się skończyła, więc radny może pracować w składzie komisji ds. szacowania suszy 
tylko jako zwykły rolnik i namawia inne chętne osoby do podjęcia się tych prac 
i wspomożenia komisji.  

• Kierownik M. Marchlewska dodała, że jest po rozmowach z przedstawicielem 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która stoi na stanowisku, że powołani zarządzeniem 
Wojewody członkowie Izby Rolniczej nadal są do czasu wyłonienia 
i przeprowadzenia nowych wyborów aktywnymi członkami i przedstawicielami Izby.  

• Radna J. Pawełczyk zabrała głos i poinformowała, że zamierza zgłosić swoją 
kandydaturę do Izby Rolniczej i również zgłasza swoja osobę do prac w komisji ds. 
szacowania suszy.  

• Radny J. Kaczmarek poinformował, że wszyscy mieszkańcy Mełpina zostali dzisiaj 
przez niego poinformowani  o możliwości składania wniosków o suszę.  

• Radny S. Kaźmierski powtórzył, że będzie uczestniczył w pracach komisji ds. suszy 
jako rolnik, a nie jako przedstawiciel Izby, gdyż jego kadencja dobiegła już końca 
i nie podpisze protokołu jako członek Izby.  

• Kierownik M. Marchlewska powtórzyła, że zgodnie z zapisami ustawy w pracach 
komisji muszą uczestniczyć przedstawiciele ODR i WIR.  

• Przewodniczący Rady R. Nawrot zabrał głos i wspomniał, że Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat suszy nie ma żadnych 
wytycznych poza informacją, że prace komisji powinny zostać skończone 
do 30 czerwca 2019 roku.  

• Radny J. Woroch odpowiedział radnemu J. Kaczmarkowi, który w swojej poprzedniej 
wypowiedzi twierdził, że za remontem ul. Garncarskiej byli wszyscy radni 
z wyjątkiem radnych z Dolska. Zaznaczył, że jest to nieprawda. Co roku Burmistrz 
przedstawiał  propozycję naprawy, remontu ul. Garncarskiej. Na ostatniej sesji   
budżetowej minionej kadencji  radny J. Woroch osobiście zgłosił aby zabezpieczyć 
w budżecie środki finansowe na rozpoczęcie prac na ul. Garncarskiej, aby pozwolenie 
nie straciło ważności, ale przedstawiciele obecnego Klubu Radnych jako członkowie 
poprzedniej kadencji rady skutecznie to zadanie zablokowali. 

• Radna J. Pawełczyk odpowiedziała radnemu J. Worochowi, że projekt ul. Garncarskiej 
z tego co pamięta zrobiony był w 2009 roku, w roku wyborów mała kwota była ujęta 
w budżecie, aby tylko symbolicznie zaznaczyć, że nie została ta ulica zapomniana, 
a kosztorys prac remontowych ul. Garncarskiej wynosił na ówczesne czasy 
ok. 800 000,00 zł.  Były propozycje aby przełożyć ten bruk i ułożyć nowy chodnik, 
ale ze strony Burmistrza nie było akceptacji dla takiego przeprowadzenia remontu.  
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• Przewodniczący R. Nawrot zwrócił się do radnego J. Kaczmarka z prośbą, aby ze 
zrozumieniem wsłuchiwał się w dyskusję na sesjach i udzielał wypowiedzi na temat 
bez emocjonalnego podchodzenia do pewnych spraw i kwestii.  

 
 
9. Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Radny R. Nawrot o godzinie 17.27 zakończył obrady XI Sesji Rady Miasta 
i Gminy Dolsk. 
 
  
 
 
 Protokolant        Przewodniczący 
         Rada Miasta i Gminy Dolsk 
 
 Agnieszka Bąk       Romuald Nawrot  
 
 
 


