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RF. 0002.12.2019

Protokół nr XVI/19
z XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 18 grudnia 2019 w sali

widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.
Obrady rozpoczęto 18 grudnia 2019 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17:05 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków wg listy obecności stanowiącej załącznik
nr 1 do protokołu i przedstawionego poniżej wyszczególnienia.

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 Dolsk,
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 XVI 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
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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/
Burmistrz B. Wierzbińska zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad w punkcie 5
i wprowadzenia pod obrady projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady R. Nawrot przeprowadził głosowanie
w sprawie rozszerzenia porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
rozszerzenie porządku obrad.
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 R. Nawrot poinformował, że porządek obrad został rozszerzony w punkcie 5,
podpunkt k i przedstawia się następująco:

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029,
b) w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 rok,

1) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby

Obrachunkowej,
4) przedstawienie opinii właściwych komisji rady,
5)  przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków zawartych

w opiniach komisji,
6) dyskusja,
7) przedstawienie i głosowanie poprawek i autopoprawek,
8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej,

c) w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2020,

d) w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta
i Gminy Dolsk na rok 2020,

e) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok
2020,
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f) w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta
i Gminy Dolsk na 2020 rok,

g) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok
szkolny 2019/2020,

h) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,
i) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku

budżetowego 2019,
j) w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Sołeckiej wsi Rusocin z dnia 10 października 2019

roku w sprawie budowy chodnika we wsi Rusocin przy drodze powiatowej 4078P.
k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

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 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 4,5/

Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej, która
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Jednocześnie Przewodniczący Rady R. Nawrot oddał głos Radnej M. Gmerek, która
odczytała, a następnie złożyła na ręce Przewodniczącego Rady R. Nawrota oraz
Przewodniczącego Klubu Radnych Gminy Dolsk J. Kaczmarka rezygnację z członkostwa
wraz z radną S. Czaplicką Zarembą w Klubie Radnych Gminy Dolsk.  Rezygnacja stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029.
Skarbnik M. Surmicka przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą opracowania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk jest projekt uchwały budżetowej na 2020
rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dolsk za lata 2017 i 2018, wartości
planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji
i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich
prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę
zobowiązań przewiduje się do roku 2029. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy Dolsk została przygotowana na lata 2020-2029. Prognozy dochodów
Gminy Dolsk dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano
w podziały wymagane ustawowo. Podział objął dochody bieżące i majątkowe. Jedną z grup
dochodowych jest udział w podatkach centralnych. Jako że ta grupa dochodów pozostaje
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w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów
z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych
(CIT) w latach 2020-2029 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB (70%) oraz wskaźnik
inflacji (30%).  Częściową rekompensatę zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26
roku życia oraz obniżenia stawki podatku dla osób fizycznych o 1% zapewnia wzrost
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu
państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok
przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.
Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę
nr XIV/89/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku
zaplanowano na poziomie 53 400,00 zł. Prognozy wydatków Gminy Dolsk dokonano
w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.
Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3) pozostałe wydatki bieżące.
Dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2029
dokonano indeksacji pozostałych wydatków bieżących o wagi wskaźników inflacji (70%)
i PKB (30%). Wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień
zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji. Wydatki majątkowe
obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2024.
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami
do prognozy dochodów i wydatków. W całym prognozowanym okresie utrzymana została
relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).
Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej
obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych
obligacji wynosi 9 465 860,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029.
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik
zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi
do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone
na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia
uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.
Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy,
które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji
papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika
obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących
na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).
Sytuacja Gminy Dolsk jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania,
a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242)
jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Następnie Skarbnik M. Surmicka odczytała Uchwałę nr SO-0957/29/11/Ln/20219 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2019 roku
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Dolsk na lata 2020-2029. Skład Orzekający RIO wyraził o przedłożonym przez Burmistrza
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Gminy Projekcie WPF Miasta i Gminy na lata 2020-2029 opinię pozytywną z uwagą. Treść
opinii stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady R. Nawrot oddał głos Burmistrz B. Wierzbińskiej, która
zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. Poinformowała, że w związku ze wskazaniami
Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawionymi w opinii o projekcie WPF Gminy Dolsk
na lata 2020-2029 dokonuje się następującej autopoprawki:

· w treści Uchwały § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie „Upoważnia się Burmistrza Miasta
i Gminy Dolsk do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa
w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy”.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do przeprowadzenia
głosowanie nad autopoprawką nr 1 do WPF.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia autopoprawki nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029.
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.
Po przyjęciu Autopoprawki nr 1 do WPF  15 głosami „za”, Przewodniczący R. Nawrot
otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dolsk na lata 2020-2029.
W dyskusji wzięli udział:
· Radna Janina Pawełczyk – prosi o odpowiedź czy tak jak w latach poprzednich uchwały
do Wieloletniej Prognozy Finansowej przygotowuje firma zewnętrzna, czy jest podpisana
umowa na kolejny rok, ile nas to kosztuje i jeżeli przygotowuje firma zewnętrzna to, dlaczego
wkradły się tam błędy i czy w związku z tym płatność będzie umniejszona.
· Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że błąd w projekcie uchwały wskazany przez
Skład Orzekający RIO jest poprawiony przez wprowadzenia autopoprawki do projektu
uchwały i jest to jedyny błąd występujący w tym projekcie. Natomiast rozbieżności
występujące w wysokości kwoty długu zostały wyjaśnione i nie budzą już wątpliwości,
a jeżeli chodzi o wskazane w analizie odmienne nazwy jednego z realizowanych zadań
to zostało to w WPF prawidłowo zapisane natomiast nazwa została poprawiona w uchwale
budżetowej. Wysokość wskaźnika również w WPF jest prawidłowa tylko w objaśnieniach do
projektu budżetu jest błąd, a ostatnia rozbieżność w wykazie przedsięwzięć została
poprawiona w uchwale WPF na lata 2019-2029 i zostanie dzisiaj podczas sesji omówiona
i zaprezentowana radnym. Zdaniem Pani Skarbnik wszystkie wymienione w opinii RIO
uwagi to delikatne uchybienia.
Umowa na opiekę i pomoc przy sporządzaniu WPF została podpisana, kwoty umowy Pani
Skarbnik nie podała, gdyż nie chciała wprowadzać radnych w błąd, a dokładnych danych
na sesji nie posiadała.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot zamknął dyskusję nad
projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-
2029. Przewodniczący Komisji Rady odczytali opinie komisji o projekcie uchwały.
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – J. Woroch
poinformował, że członkowie komisji zaakceptowali przedstawiony projekt uchwały
5 głosami „za”.
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- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński
poinformował, że członkowie komisji zaakceptowali projekt uchwały 2 głosami „za” przy
nieobecności jednego członka komisji.
- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych – Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak
poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu zaakceptowali przedstawiony projekt
uchwały 5 głosami „za”.
Przewodniczący R. Nawrot odczytał projekt uchwały, a następnie przystąpił
do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały wraz z uwzględnionymi
autopoprawkami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-
2029.
Głosowano w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029.
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 XVI/101/19 Rady  Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029
została przyjęta 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

b) w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 rok:
Burmistrza B. Wierzbińska przedstawiła projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Poinformowała, że w projekcie budżetu na rok 2020 ustala się dochody w wysokości
24.115.686,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 23.932.920,00 zł dochody majątkowe
w kwocie 182.766,00 zł. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 22.865.686,00
zł, z tego: wydatki bieżące 22.101.991,70 zł, wydatki majątkowe 763.694,30 zł. Planuje
się nadwyżkę budżetową na kwotę 1.250.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę
pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
W roku 2020 planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 763.694,30 zł. Najważniejsze
inwestycje to:
 - przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w Dolsku na ulicy Pocztowej na kwotę
340.000,00 zł.
- drugi etap budowy świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw
oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki na łączną 208.000,00 zł,
z czego kwota 78.634,00 zł to środki własne gminy, a 129.366,00 zł to środki pozyskane jako
dotacja uzyskana zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00023 – 65170-UM 151000/18
zawartą w dniu 19 października 2018r pomiędzy Samorządem Województwa
Wielkopolskiego, a Gminą Dolsk,
-Opracowanie dokumentacji projektowej (druga transza) - "Rozbudowa budynku szkoły wraz
z  budową sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  im.  Jana  Brzechwy  w  Masłowie
na kwotę 42.600,00 zł.
Powyższe inwestycje stanowią 77,33% środków na zadania inwestycyjne w budżecie na rok
2020. W zadaniach inwestycyjnych ujęte są również zadania finansowane ze środków
Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 103.094,30 zł co stanowi   13,49% ogółu wydatków.

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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Skarbnik M. Surmicka odczytała Uchwałę nr SO-0952/29/11/Ln/2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2019 roku w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dolsk na 2020 rok. Skład
Orzekający RIO wyraził o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk projekcie
uchwały budżetowej Gminy Dolsk na 2020 rok opinię pozytywną z uwagą. Treść opinii
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

3) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Burmistrz B. Wierzbińska poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest
pozytywna z uwagą. Uwaga zawarta w opinii została przeanalizowana i stała się treścią
autopoprawki, która w toku dzisiejszej procedury uchwalania budżetu zostanie wniesiona.

4) przedstawienie opinii właściwych komisji rady.
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Przewodniczący
Komisji J. Woroch odczytał opinię, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński,
odczytał opinię, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak,
odczytał opinię, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

5) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków zawartych w opiniach
komisji.
Burmistrz B. Wierzbińska podziękowała wszystkim komisjom za pozytywne zaopiniowanie
projektu budżetu na rok 2020.

6) dyskusja.
Przewodniczący Rady R. Nawrot otworzył dyskusję nad projektem budżetu.
W dyskusji wzięli udział:
- Radny J. Kaczmarek – odczytał opinię Klubu Radnych Gminy Dolsk w sprawie budżetu
miasta i gminy Dolsk na 2020 rok. Opinia stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
- Radna J. Pawełczyk- prosiła o odpowiedź na następujące pytania:
· Opłata za ustanowienie służebności gruntowej w wysokości 30.000,00 zł – jakiej

służebności gruntowej ta opłata dotyczy. Kierownik M. Marchlewska odpowiedziała,
że opłata związana jest z 2 sprawami. Pierwsza toczy się w sądzie, a druga dotyczy
ustanowienia służebności na ul. Podgórnej. Są to kwoty orientacyjne.

· Wzrost wydatków na całą administrację publiczną w wysokości ok. 108.000,00 zł
w porównaniu do budżetu na 2019 rok. Mamy zaplanowane wydatki na remonty
w wysokości 33.500,00 zł w urzędzie czego konkretnie będzie to dotyczyć i jednocześnie
wzrost 91.000,00 zł na materiałach i wyposażaniu na co ma zostać przeznaczony.
Skarbnik M. Surmicka – w dziale 75023-4210 wydatki na zakup materiałów i
wyposażenia dotyczą: zakupu mat. biurowych – 30.000,00 zł;  1.500,00 zł- książki
pocztowe nadawcze; 4.500,00 zł – prenumerata czasopism; 3.000,00 zł druki; 2.500,00 zł
pieczątki, wizytówki; 4.000,00 zł środki czystości; 3.000,00 zł zakupy związane z funkcją
sekretariatu; 1.000,00 zł- wyposażenie sanitariatów; 5.500,00 zł wydatki USC; 5.000,00 zł
organizacja spotkań, delegacje z innych gmin; 35.000,00 zł zakup komputerów; oraz
10.500,00 zł zakup monitorów.
Natomiast w dziale 75023-4270 wydatki administracji - urzędy gmin kwotę 33.500,00 zł
przeznaczono na: 5.000,00 zł na naprawę i konserwację drukarek; 6.000,00 zł
konserwację centrali telefonicznej; 5.000,00 zł remont świetlika; 5.000,00 zł remont mebli
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w RF; 2.500,00 zł wymiana okien na wieży; 10.000,00 zł wymiana progu przy wejściu do
Urzędu.

· Czy poza podwyżkami płac związanymi z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia
do 2.600,00 zł czy w Urzędzie zostały zaplanowane również dla pozostałych
pracowników podwyżki. Burmistrz potwierdziła, że zostały zaplanowane.

· Prosi o wyjaśnienie na jakiej zasadzie zostały zaplanowany wzrost na paragrafach
związanych z radą gminy, gdzie w roku 2019 wynosił 86.400,00 zł natomiast obecnie
przyjęto 103.000,00 zł; czy ma to związek z wprowadzeniem zróżnicowanych procentów
przy rozliczaniu diet.
Skarbnik wyjaśniła, że w budżecie zostały zaplanowane wstępnie przyjęte kwoty, zostanie
tutaj wprowadzona korekta już w przyszłym roku.
Radna uważa, że tą zmianę było można już wprowadzić co umniejszyło by
niedoszacowanie budżetu czy ewentualnie przeznaczyć środki na zakup nowego
autobusu.

· Czy zostały zaplanowane wyższe kwoty na energię elektryczną związane z podwyżkami
cen energii, gdyż patrząc na kwoty budżetu w 2019 roku i ona 2020 są one porównywalne
i pojawi się niedobór.
Skarbnik M. Surmicka, szacunkowo o około 20% wzrośnie cena, jednakże na etapie
projektu budżetu nie było możliwości zabezpieczenia takich środków. Wszystkie
niedoszacowania, które pojawiły się na etapie projektu budżetu mają zostać pokryte
z wypracowanej nadwyżki na 2019 rok.

· Radna prosi o odpowiedź na jaką kwotę szacuje Pani Skarbnik wypracowana nadwyżkę
za 2019 rok.
Skarbnik, poinformowała, że kwota nadwyżki będzie znana pod koniec marca i na
obecnym etapie nie będzie podawać kwot, aby nie wprowadzić w błąd. Kwota ta nie
będzie jednak porównywalna do nadwyżki za 2018 rok.

· Radna prosi o odpowiedź, w której jednostce został obcięty najbardziej budżet.
Skarbnik poinformował, że nie można mówić o kwotach, w każdej jednostce zostały
środki obcięte proporcjonalnie.

- Radny S. Kaźmierski – wystosował apel do radnych, aby na zakup autobusu dowożącego
dzieci zabezpieczyć większe środki, gdyż na takim zakupie nie można oszczędzać,
proponował radny, aby przeprowadzić kalkulację i analizę czy może bardziej opłaca się nam
podpisać umowę na dowóz dzieci z firmą zewnętrzną. Jednocześnie radny przedstawił swoją
opinię odnośnie braku zabezpieczenia w budżecie 100.000,00 zł na inwestycje partnerskie z
powiatem. Uważa, że Starostwo jest naszym otwartym partnerem i zawsze powinniśmy z nim
współpracować.
- Burmistrz B. Wierzbińska – odniosła się do słów radnego S. Kaźmierskiego.
Poinformowała, że prowadziła rozmowy ze Starostą Panem Z. Jahns i Starosta jest świadomy,
że na etapie projektu budżetu nie byliśmy w stanie zabezpieczyć wymaganej kwoty, ale
środki te będą przeznaczone na realizację zadania z nadwyżki za 2019 rok. Zaznaczyła
jednocześnie Pani Burmistrz, że to tylko i wyłącznie od decyzji radnych będzie zależało czy
środki te zostaną przekazane do Starostwa. Jako Gmina będziemy ze Starostwem
Powiatowym w Śremie współpracować i bardzo nam na tym zależy, aby współpraca
przebiegała dobrze.
- Radny F. Szczepaniak – skierował słowa do członków Klubu Radnych, którzy jednocześnie
są członkami Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, a poinformowali, w odczytanej przez
Radnego J. Kaczmarka Opinii Klubu o zagłosowaniu przeciwko podjęciu uchwały
budżetowej na 2020 rok w wersji przedstawionej przez Burmistrza, jeżeli nie zostaną
przegłosowane wypracowane przez Klub zmiany. Radny F. Szczepaniak zasugerowała, aby
radni zachowali spójność postępowania, gdyż na komisjach była okazja, aby porozmawiać
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i zaproponować zmiany, przedyskutować każdą propozycję i na komisji wszyscy członkowie,
pięć osób zagłosowało „za” przyjęciem projektu budżetu na 2020 rok. Zaproponował,
aby radni uczestniczyli w posiedzeniach komisji, gdzie jak najbardziej można proponować
nowe rozwiązania i jest czas na ich wprowadzenie, a zgłaszania na ostatnią chwilę uwag
jest nie na miejscu.
- Radna J. Pawełczyk- zaproponowała, aby przeliczyć, ile km pokonuje autobus szkolny i jaki
budżet jest na to przeznaczany, porównać go i przeanalizować z cenami oferowanymi
przez firmy dowożące dzieci do szkół. Jaki jest koszt km przejazdu?
Sekretarz M. Godawa poinformował, że takie przeliczenie było robione, korzystniejszą
w naszym przypadku opcją jest posiadania własnego autokaru, gdyż dodatkowo korzystają
z niego dzieci przedszkolne, udostępniany jest na przejazdy do kina i teatru, a w opcji
wynajmu każdy taki kurs będzie dodatkowo obciążał budżet.
W tej chwili Pani Sekretarz nie była w stanie podać kosztu przejazdu za km, ale zaznaczyła,
że sytuacja była już analizowana.

Przewodniczący Rady R. Nawrot zwrócił uwagę radnym, że autobus, o którym teraz tyle się
dyskutuje i konieczność jego wymiany nie jest tematem nowym, nieznanym radnym
poprzedniej kadencji, dzieci zawsze były dowożone do szkół, a fakt, że autobus wymaga
napraw, remontu czy podjęcia decyzji o zakupie nowego radnym jest doskonale znany i nie
potrzeba w tym temacie wywoływać dodatkowych dyskusji.
Przewodniczący R. Nawrot wobec braku dalszych zgłoszeń radnych do wzięcia udziału w
dyskusji ogłosił jej zakończenie.

Ogłoszono 10 min. przerwę od godz. 15.30 do godz. 15.40.

7) przedstawienie i głosowanie poprawek i autopoprawek.
Przewodniczący Rady R. Nawrot oddał głos pani Burmistrz B. Wierzbińskiej, która
przedstawiła autopoprawkę nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18
grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok.
W związku ze wskazaniami Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawionymi w opinii o
projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 rok dokonuje się następującej
autopoprawki:

1. § 10. Uchwały otrzymuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 35 000,00 zł
2) celową w wysokości 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego.”
2. W załączniku Nr 2 pn. „Projekt planowanych wydatków budżetu miasta i gminy

Dolsk na 2020 r.” w Dziale 758 Rożne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i
celowe § 4810 Rezerwy wprowadza się prawidłową kwotę 100 000,00 zł, zmniejsza
się tym samym wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101
Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40 000,00
zł.

3. W załączniku Nr 6 pn. „Projekt planu wydatków majątkowych na 2020 r.” wprowadza
się prawidłową nazwę zadania zgodną z nazwą zadania ujętą w projekcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na 2020 r.: „Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy
sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną.”

Głosowano w sprawie:
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przyjęcia autopoprawki nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na
2020 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.
Autopoprawka nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019
roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok została przyjęta 15 głosami „za”.

W związku ze zgłoszonymi przez Klub Radnych Gminy Dolsk poprawkami do projektu
budżetu na 2020 rok przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad ujęciem w budżecie
zaproponowanych zmian.
Głosowano w sprawie:
wniosku Klubu Radnych Gminy Dolsk o zapisanie kwoty 100.000,00 zł w wydatkach
inwestycyjnych na remont dróg powiatowych.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Janina
Pawełczyk
PRZECIW (10)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch.
Wniosek w głosowaniu został odrzucony 10 głosami „przeciw” przy 5 głosach „za”.

Głosowano w sprawie:
wniosku Klubu Radnych Gminy Dolsk w sprawie zapisania kwoty 100.000,00 zł w
wydatkach inwestycyjnych gminy w budżecie na rok 2020 na zakup autobusu szkolnego.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Janina
Pawełczyk
PRZECIW (10)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
Wniosek w głosowaniu został odrzucony 10 głosami „przeciw” przy 5 głosach „za”.

8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
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Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały budżetu miasta i gminy na 2020
rok. W związku z tym, że zostały uwzględnione w projekcie uchwały autopoprawki zgłoszone
przez Burmistrza, natomiast komisje rady w swoich opiniach nie zgłosiły żadnych wniosków,
przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy
na 2020 rok.
Głosowano w sprawie:
budżetu miasta i gminy na 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak,
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XVI/102/19 Rady  Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 rok została przyjęta 12 głosami
„za”, przy 3 „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

c) w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2020.
Przewodniczącego Komisji Oświaty J. Woroch odczytał projekt planu pracy komisji na 2020
rok.
Wobec braku pytań Przewodniczący R. Nawrot przystąpił do odczytania projektu uchwały
i przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Rady Miasta i Gminy Dolsk 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
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XVI/103/19 Rady  Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2020 rok została przyjęta 15 głosami
„za”, Uchwała wraz z planem pracy stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

d) w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta
i Gminy Dolsk na rok 2020.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa J. Rzepczyński przedstawił projekt planu pracy komisji
na 2020 rok.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do odczytania projektu
uchwały i przeprowadzenia głosowania.
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Głosowano w sprawie:
planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk 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
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XVI/104/19 Rady  Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta
i Gminy Dolsk na rok 2020 rok została przyjęta 15 głosami „za”, Uchwała stanowi załącznik
nr 15 do protokołu.

e) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2020,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej S. Taciak przedstawił projekt planu pracy komisji
na 2020 rok.
Przy braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał projekt uchwały i przeprowadził
głosowanie nad uchwałą.
Głosowano w sprawie:
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk 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

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XVI/105/19 Rady  Miasta
i  Gminy  Dolsk  w  sprawie  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  i  Gminy  Dolsk  na
rok 2020 rok została przyjęta 15 głosami „za”, Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

f) w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta
i Gminy Dolsk na 2020 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu F. Szczepaniak przedstawił projekt planu pracy komisji na
2020 rok.
Wobec braku pytań Przewodniczący R. Nawrot odczytał projekt uchwały i przeprowadził
głosowanie.
Głosowano w sprawie:
planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk na
2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
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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 XVI/106/19 Rady  Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta
i Gminy Dolsk na rok 2020 rok została przyjęta 15 głosami „za”, Uchwała stanowi załącznik
nr 17 do protokołu.

g) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny
2019/2020.
Sekretarz M. Godawa poinformowała, że w związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r.
o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw zmianie ulegają zasady
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek
oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, średnią cenę jednostki paliwa w
gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny
jednostki paliwa w gminie. Wartość ta jest niezbędna dla określenia wysokości zwrotu
kosztów jednorazowego przewozu. Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na
rok szkolny 2019/2020, przyjęto średnie ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny
na dzień 30 listopada 2019 roku otrzymane od właścicieli stacji paliw znajdujących się na
terenie gminy Dolsk. Średnią cenę benzyny wyliczono ze średnich cen benzyny Pb95, gdyż
tylko taki rodzaj jest sprzedawany na stacjach w gminie Dolsk.
Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny 2019/2020.
Wobec braku pytań przystąpiono do odczytania projektu uchwały i przeprowadzenia
głosowania.
Głosowano w sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny 2019/2020.
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
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XVI/107/19 Rady  Miasta
i  Gminy Dolsk  w sprawie  określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w gminie  Dolsk  na  rok
szkolny 2019/2020 została przyjęta 15 głosami „za”, Uchwała stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.

h) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.
Zmiany przedstawiła Skarbnik M. Surmicka, która poinformował, że w związku
z otrzymaniem świadczenia 500+ i wprowadzeniem zmian w paragrafie 1 ust.1 i ust.2 w
wysokości dochodów i wydatków – Zarządzeniem nr 108 z dnia 12 grudnia 2019 roku
zmianie uległy kwoty w uchwale budżetowej o wysokość dotacji. Pozostałe zmiany wynikają
w dochodach z:
758 Różne rozliczenia:
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
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- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę
492,80 zł.
801 Oświata i wychowanie:
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane dochody w § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) o kwotę
17 000,00 zł.
Natomiast w wydatkach zmianie uległy:
700 Gospodarka mieszkaniowa:
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę
3 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 100,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę
5 000,00 zł.
750 Administracja Publiczna:
W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 8 000,00 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
492,80 zł.
757 Obsługa długu publicznego
W rozdziale 75702 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 6 100,00 zł.
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4220 (zakup środków żywności) o kwotę 17 000,00 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochronna środowiska
W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 000,00 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak poinformował,
że projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpił
do przeprowadzenia głosowania.
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.
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Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XVI/108/19 Rady  Miasta
i  Gminy  Dolsk  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  miasta  i  gminy  na  2019  rok  została
przyjęta 15 głosami „za”, Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

i) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2019.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie
wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie
w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Zgodnie bowiem z art. 263 ust.
6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków
niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku
bankowego gminy. Środki te muszą być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy
przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Zadanie
„Opracowanie dokumentacji projektowej - „Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie”, nie jest możliwe
do wykonania w całości w 2019 roku. Zasadnym więc, jest podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2019. Konieczne jest
wprowadzenie aneksu do umowy i wynika z okoliczności, których nie przewidziano w chwili
zawarcia umowy i nie narusza interesu prawnego Wykonawcy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak poinformował,
że projekt uchwały został zaakceptowany przez członków komisji 5 głosami „za”.
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i przystąpił
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.
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 XVI/109/19 Rady  Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2019 została przyjęta 15 głosami „za”, Uchwała stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.

j) w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Sołeckiej wsi Rusocin z dnia 10 października
2019 roku w sprawie budowy chodnika we wsi Rusocin przy drodze powiatowej 4078P.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. Podpołucha odczytała
uzasadnienie do uchwały. W związku z wpływem w dniu 10 października 2019 roku do
Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku petycji Rady Sołeckiej wsi Rusocin w dniu 21 listopada
2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Petycja dotyczy
wybudowania chodnika w centralnej części wsi tj. przy drodze powiatowej nr 4078P. Wg
informacji zawartej w treści petycji sołectwo posiada zakupioną ze środków funduszu
sołeckiego kostkę brukową, którą chce przeznaczyć na budowę chodnika. Niestety
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu
sołeckim (Dz.U. 2014 poz.301 ze zm.) wyraźnie wskazuje, że środki funduszu sołeckiego
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mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań własnych gminy. Wykonanie chodnika
przy drodze powiatowej nie jest zadaniem własnym gminy Dolsk, tym samym niemożliwe
jest wykorzystanie do jego realizacji zakupionej przez sołectwo ze środków funduszu
sołeckiego kostki. W toku posiedzenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wystosowała
wniosek do Starostwa Powiatowego w Śremie z prośbą o podjęcie działań mających na celu
budowę i modernizację chodnika przy drodze powiatowej nr 4078P w Rusocinie.
Podsumowując posiedzenie w przedmiotowej sprawie opierając się na analizie zebranego
materiału i informacji uzyskanych od sołtysa wsi Rusocin i pracowników Urzędu Miasta i
Gminy w Dolsku, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła uchwałę o odrzuceniu petycji.
Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym podpisał pismo adresowane
do Starostwa, aby w miarę możliwości ujęło w planach realizację budowy chodnika w
Rusocinie.
W dyskusji wzięli udział:
2.14 - Radny S. Kaźmierski zadał pytanie, dlaczego radni mają głosować nad czymś co z góry
jest nieprawdą.
- Radny R. Nawrot odpowiedział, że głosują radni nad wnioskiem złożonym przez radę
sołecką w formie petycji.
- Radny J. Woroch zaznaczył, że należy głosować zgodnie z prawem.
- Sekretarz M. Godawa wyjaśniła radnym, że w momencie wprowadzenia instytucji w postaci
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wszystkie tego typu pisma są kierowane pod obrady takiej
właśnie komisji, która jest doradczym i pomocniczym organem rady w kwestii rozpatrywania
tego typu dokumentów. Rolą komisji jest przeanalizowanie tematu, zbadanie go pod kątem
formalnym, prawnym, merytorycznym i wydanie swojej opinii, przygotowanie swojego
stanowiska w formie projektu uchwały, który zostanie przedstawiony radnym. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji tak właśnie postąpiła, zapoznała się z tematem, na posiedzenie
zaproszony był również Sołtys sołectwa Rusocin, pracownicy Urzędu, sprawa została
wyjaśniona, przedstawione zostały dokumenty, które nie pozwalają na wykonanie tego
zadania na zasadach, o których piszą mieszkańcy. Środki funduszu sołeckiego mogą zostać
przeznaczone tylko i wyłącznie na realizację zadań własnych gminy. W związku z tymi
okolicznościami wniosek złożony w tej petycji musiał zostać odrzucony i nie mógł zyskać
akceptacji, gdyż jest niezgodny z przepisami prawa. Jednocześnie komisja pochyliła się nad
tematem i tak jak wspomniał Przewodniczący zostało wystosowane do Starostwa
Powiatowego w Śremie pismo. Ten projekt uchwały jest zgodny z przepisami i w takiej
formie został przedstawiony radnym. Przewodniczący Rady jednoosobowo nie może odrzucić
petycji tylko odpowiedź musi być przedstawiona w formie uchwały, rada podejmuje decyzje
tylko i wyłącznie za pomocą uchwał, gdyż jest organem kolegialnym.
- Radna J. Pawełczyk prosi o odpowiedź czy sołectwo Rusocin może zrzec się środków
funduszu sołeckiego na rzecz gminy i gmina dokona zakupu kostki i byłby to wkład własny
gminy.
- Sekretarz M. Godawa odpowiedziała, że nie ma czegoś takiego jak zrzeczenie się środków
funduszu sołeckiego, fundusz jest po to, aby był wykorzystywany, bo to zapewnia nam w tym
momencie zwrot z budżetu. Zostało zaproponowane sołtysowi, aby zakupioną kostkę
przeznaczyć na plac przy świetlicy.
- Radny P. Taciak prosi o potwierdzenie i uściślenie, że zakup kostki z budżetu gminy i tak
nie ma możliwości realizacji, bo nie jest to zadanie własne gminy.
- Sekretarz M. Godawa – poinformowała, że tylko środki funduszu sołeckiego nie mogą być
elementem zadań realizowanych w partnerstwie z inną gminą.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał treść projektu uchwały i przystąpił do
przeprowadzenia głosowania.
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Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia petycji Rady Sołeckiej wsi Rusocin z dnia 10 października 2019 roku w
sprawie budowy chodnika we wsi Rusocin przy drodze powiatowej 4078P.
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 XVI/110/19 Rady  Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Sołeckiej wsi Rusocin z dnia 10
października 2019 roku w sprawie budowy chodnika we wsi Rusocin przy drodze powiatowej
4078P została przyjęta 15 głosami „za”, Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że ostatnia zmiana była dokonana w sierpniu 2019
roku i wynika potrzeba, aby ją zaktualizować.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak poinformował,
że komisja przedmiotowy projekt uchwały zaakceptowała 5 głosami „za”.
Wobec braku pytań przystąpiono do odczytania projektu uchwały i przeprowadzenia
głosowania.
Głosowano w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
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 XVI/111/19 Rady  Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029
została przyjęta 15 głosami „za”, Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Podczas obrad XV sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk nie zostały złożone interpelacje.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

W dyskusji wzięli udział:
· Radna Janina Pawełczyk złożyła Interpelację, która stanowi załącznik

nr 23 do protokołu.  (RF. 0003.29.2019)
· Radna Janina Pawełczyk złożyła Interpelację, która stanowi załącznik

nr 24 do protokołu. (RF. 0003.30.2019)
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8. Wolne głosy i wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- mieszkaniec W. Trybuś (wyraził zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych)
wyraził swoje zaniepokojenie stanem sprzętu, który pozostaje w dyspozycji OSP Dolsk.
Zdaniem mieszkańca sprzęt jest w opłakanym stanie, nienadającym się do eksploatacji,
a jednostka w Dolsku nie jest w pełnej gotowości bojowej. Uważa, że wstydem jest,
że przyjeżdżają jednostki z sąsiednich miejscowości, aby wspomagać działania dolskich
strażaków. Brak jest środków finansowych na naprawę motopompy, samochodu, syreny.
Jednocześnie mieszkaniec poruszył temat chodnika na ul. Polnej, który został zniszczony
przez maszynę a następnie przez samochód ciężarowy. Pracownik Urzędu został
poinformowany o fakcie zniszczenia chodnika, zostały podane dane osoby, która tego
dokonała, a nadal chodnik jest nie naprawiony i konsekwencje nie zostały wyciągnięte.
Kolejna sprawa dotyczy odszkodowania, o które mieszkaniec wystąpił i prowadzone jest w tej
sprawie postępowanie sądowe. Rozprawy i odwołania generują koszty, a wystarczy zdaniem
W. Trybusia usiąść do rozmów i się dogadać.
- Przewodniczący Rady R. Nawrot odnosząc się do zarzutów o brak środków finansowych
przekazywanych do OSP Dolsk uważa, że sytuacja jest całkiem inna. Uczestnicząc
w rozmowach i biorąc udział w posiedzeniu komisji, w której uczestniczyli przedstawiciele
OSP wyciągnął całkiem inne wnioski.
- Radny S. Kaźmierski wrócił tematem do XV Sesji Rady Miasta i Gminy w Dolsku, w której
nie uczestniczył, ale oglądał ją w internetowej transmisji. Uderzyły go słowa wypowiedziane
w formie aluzji przez Przewodniczącego Rady, który mówiąc o stawkach podatku rolnego
poruszył temat wypłacanych rolnikom dotacji m.in. w formie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
-Przewodniczący R. Nawrot przyznał, że faktycznie takie stwierdzenie padło, ale jego
zamiarem nie było obrażanie kogokolwiek tylko dygresja miała na celu pokazanie, że my jako
podatnicy nie dostajemy wsparcia finansowego od państwa, a w przypadku rolników różne
formy pomocy są dostępne.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że w związku z 101 rocznicą wybuchu
Powstania Wielkopolskiego odbędą się w dniu 27 grudnia 2019 roku obchody na które
serdecznie zaprasza.
Jednocześnie przekazał życzenia świąteczne które do niego spływają od różnych organizacji
i instytucji i życząc dużo pomyślności i wiele dystansu do siebie samych zakończył
o godzinie 17.05 obrady XVI Sesji Rady Miasta i Gminy w Dolsku.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Protokolant Romuald Nawrot
Agnieszka Bąk


