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RF. 0002.11.2019

Protokół nr XV/19
z XV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 20 listopada 2019 w sali

widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.
Obrady rozpoczęto 20 listopada 2019 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 17:07 tego samego

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

Obecni:
1. Sylwia Czaplicka-Zaremba
2. Monika Gmerek
3. Elżbieta Jańczak
4. Jarosław Kaczmarek
5. Stanisław Kaźmierski
6. Krystian Mejza
7. Andrzej Michałowski
8. Romuald Nawrot
9. Janina Pawełczyk
10. Aneta Podpołucha
11. Jan Rzepczyński
12. Filip Szczepaniak
13. Paweł Taciak
14. Szymon Taciak
15. Jacek Woroch

W obradach uczestniczyli również:

1. Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Mirella Godawa – Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
3. Magdalena Surmicka- Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Mateusz Snela – Członek Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Dolsku,
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 XV 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 nr 2/
Wobec braku wniosku o rozszerzenie porządku obrad Przewodniczący Rady R. Nawrot
przystąpił do przedstawienia porządku obrad XV Sesji, który 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. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań oświatowych  gminy  Dolsk  w  roku  szkolnym

2018/2019.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,

b) w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia

2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków

obrotowych do budżetu gminy za rok 2018,

c) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

d) w sprawie zmiany Statutu Gminy Dolsk,

e) w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,

f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,

g) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mełpin,

gmina Dolsk.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10.  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/
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej, która
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do biura rady. Są to:
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· Petycja Rady Sołeckiej wsi Rusocin,
· Pismo Fundacji Aktywności Lokalnej w sprawie zarezerwowania w budżecie gminy

na 2020 środków z przeznaczeniem na zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach
placówek wsparcia dziennego.

· Wniosek J. Grzelki w sprawie poparcia przez Radę Miasta i Gminy Dolsk działań
Burmistrza B. Wierzbińskiej związanych z budowa obwodnicy Dolska (mieszkaniec
wyraził zgodę na przetwarzanie i upublicznienie swoich danych osobowych- zał. nr 5
do protokołu)

· Pismo skierowane przez Burmistrza Śremu w temacie dot. powiększenia aglomeracji
Śremskiej.

Następnie głos zabrał Członek Zarządu Powiatu W. Opielewicz i przedstawił informację
o wykonaniu budżetu powiatu za rok 2019 oraz przedstawił planowany projekt budżetu
na 2020 rok w części dotyczącej przeprowadzenia inwestycji w gminie Dolsk. Poinformował,
że jest to pierwszy rok, w którym pełnił funkcję Radnego Powiatu Śremskiego i Członka
Zarządu. Rok 2019 był dla całego samorządu bardzo trudny i obfitował w wiele
niespodzianek w postaci obciążeń budżetu narzuconych przez Parlament i wykonywanych
przez Rząd: największa to podwyżki dla nauczycieli, podwyżki energii elektrycznej,
obniżenie podatku dochodowego i zniesienie podatku dla osób do 26 roku życia. Dodatkowo
dla Powiatu przyjęcie do szkół podwójnego rocznika uczniów. Ograniczeniem finansowym
dla Powiatu jest program ostrożnościowy, który został narzucony przez Ministerstwo
Finansów po udzieleniu Powiatowi pożyczki 80 mln na spłatę długo SP ZOS Śrem.
Budżet na 2019 rok był pierwszym budżetem powiatu, nad którym pracował jako Radny
Powiatowy natomiast jako członek Zarządu miał wpływ na kształt budżetu i uważa,
że w pełni to wykorzystał. Dla gminy Dolsk udało się pozyskać na inwestycje drogowe
łącznie 1.017.268,00 zł w tym na:
- Ostrowieczno nakładka – 171.123,00 zł
- Dobczyn-Wieszczyczyn nakładka – 101.500,00 zł
- ul. Podrzekta Dolsk – 744.645,00 zł w tym 80.000,00 zł gmina Dolsk
Było to największe środki na infrastrukturę drogową spośród wszystkich gmin powiatu
1.714.00,00 zł.
W dziale ochrona zabytków Parafia Dolsk pozyskała 20.000,00 zł,
W dziale promocja zdrowia UKS KUSY Dolsk pozyskał 3.000,00 zł,
W dziale transport dofinansowanie do biletów PKS przeznaczono 7.000,00 zł.
Łącznie 1.047.268,00 zł
Planowany projekt budżetu na 2020 r. zawiera następujące propozycje:
W dziale inwestycje drogowe:
- Mełpin-Kadzewo – powierzchniówka – 200.000,00 zł,
- Mełpin chodnik i tłuczeń – 188.00,00 zł,
- Ostrowieczno - powierzchniówka od granicy do sklepu – 50.000,00 zł
- Lipówka - powierzchniówka od lasu do końca – 65.000,00 zł
- Wieszczyczyn-Dobczyn dokończenie – 92.000,00 zł
- Dolsk – Trąbinek – Błażejewo - powierzchniówka – 400.000,00 zł nawierzchnia, 100.000,00
zł wyrównanie uskoków razem: 500.000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni skrzyżowanie drogi powiatowej w m. Rusocin – 65.000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni skrzyżowanie drogi powiatowej w m. Ostrowieczno Nowieczek –
40.000,00 zł
Łącznie 1.200.000,000 zł. dofinansowanie gminy 100.000,00 zł
Z inicjatywy Radnego W. Opielewicza zaplanowano kwotę 10.000,00 zł dla Biblioteki
Publicznej w Dolsku na podejmowanie i realizację działań kulturalnych. Dodatkowo
organizacje pożytku publicznego mogą brać udział w konkursach na dofinansowanie swoich
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działań w zależności od charakteru ich działalności. Budżet Powiatu będzie budżetem
zrównoważonym, drugi raz w historii Powiatów. Wydatki zostaną pokryte w całości z
dochodów własnych, nie będzie deficytu.
Na koniec W. Opielewicz podziękował Pani Burmistrz i Panu Przewodniczącemu za
zbudowanie bardzo dobrych relacji z Zarządem Powiatu, Panem Starostą Zenonem Jahnsem,
które owocują chociażby największa od 2 lat dotacją na infrastrukturę drogową w Powiecie
Śremskim.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku szkolnym
2018/2019./załącznik nr 6/
Informację w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Omówiła
zasady funkcjonowania poszczególnych jednostek oświatowych z terenu gminy Dolsk, stan
organizacyjny i bazę lokalową. Radni zostali zapoznani z systemem doskonalenia
zawodowego nauczycieli, głównymi przedsięwzięciami organizowanymi na polu
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym, formami pracy wychowawczej, działalności
profilaktycznej oraz o zasadach bezpieczeństwa.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka.  Poinformowała, że w projekcie uchwały
nastąpiły zmiany kwot w stosunku do udostępnionego projektu i po zmianach kwoty
przedstawiają się następująco:
1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 487 902,00 zł (było 487 902,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach
stanowią kwotę 25 698 522,75 zł (było 25 698 522,75 zł), w tym:
- dochody bieżące 25 207 875,28 zł, (było 25 207 875,28 zł)
- dochody majątkowe 490 647,47 zł. (było 490 647,47 zł)
2) 1.W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 805 390,29 zł zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 25
221 534,06 zł, w tym:
- wydatki bieżące 24 365 117,52 zł,
- wydatki majątkowe 856 416,54 zł.
3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nadwyżka budżetu w kwocie 476 988,69 zł (było 476 988,69 zł) zostanie przeznaczona na
spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.”;
Po stronie dochodów zostały wprowadzone następujące zmiany:
754 Obrona narodowa w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
- zmniejsza 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 natomiast zwiększa się w § 2701
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
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 § 0500 (wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych) o kwotę 23 000,00 zł w związku z przekroczeniem planowanych
dochodów,
W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- zwiększa się planowane dochody w § 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych) o kwotę 15 000,00 zł w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,
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852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:
- 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 6 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji
855 Rodzina społeczna
W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze:
- zwiększa się planowane dochody w § 2060 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę 443 902,00 zł z tytułu
otrzymania dotacji
Po stronie wydatków następują zmiany w następujących działach:
600 Transport i łączność
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
600,00zł na wniosek Sołectwa Lubiatowo
750 Administracja Publiczna
W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 4 800,00 zł na
aktualizację programu e-sesja i zakup modułu „dyskusja”’
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,
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
69 283,29 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę
79 500,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) o kwotę 3 650,00
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane wydatki w § 3020 (wynagrodzenia osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń) o kwotę 4 200,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
125 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę
26 100,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) o kwotę 2 300,00 zł
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych) o kwotę 120,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 120,00 zł
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855 Rodzina
W rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze:
- zwiększa się planowane wydatki w § 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę 438 575,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
4 242,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę
521,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4120 (składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) o kwotę 41,00 zł
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 100,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 705,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochronna środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
1 009,24 zł, w tym:
- na wniosek Sołectwa Lubiatowo zmniejsza się planowane o kwotę 591,00 zł,
- na wniosek Sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 418,24
zł,
W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 1 310,00 zł
na wniosek Sołectwa Międzychód
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o łączną
kwotę 1 647,14,00 zł, w tym:
- na wniosek sołectwa Międzychód zwiększa się planowane wydatki o kwotę
1 310,00 zł,
- na wniosek sołectwa Lubiatówko zwiększa się planowane wydatki o kwotę 337,14
zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 o kwotę 497,10 zł na wniosek sołectwa
Lubiatówko,
- zwiększa się planowane wydatki w § 2480 (dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury) o kwotę 8 700,00 zł
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 10 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 8 000,00 zł,
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
595,00 zł na wniosek Sołectwa Lubiatowo
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o łączną kwotę 180,00
zł, w tym:
- na wniosek Sołectwa Lubiatowo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 596,00 zł,
- na wniosek Sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 416,00
zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych poinformował, że projekt uchwały
został omówiony na posiedzeniu komisji, gdzie został zaakceptowany 5 głosami „za”. Wobec
braku dalszych pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do odczytania
i   przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
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zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski
Uchwała nr XV/95/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok została uchwalona 14 głosami „za”.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

b) w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia
2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych
do budżetu gminy za rok 2018.
Skarbnik M. Surmicka przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Poinformowała, że w tytule
uchwały Nr IV/24/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy za rok 2018
wskazany jest rok 2018, natomiast w treści uchwały brak wskazania okresu
sprawozdawczego. Aby ujednolicić brzmienie tytułu w/w uchwały jak i jej treści stosowne
jest podjęcie uchwały, która wyeliminuje z tytułu określenie okresu sprawozdawczego.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych poinformował, że projekt uchwały
został omówiony na posiedzeniu komisji, gdzie został zaakceptowany 5 głosami „za”. Wobec
braku dalszych pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do odczytania
i   przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr IV/24/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w
sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
gminy za rok 2018.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski
Uchwała nr XV/96/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie
zmiany uchwały nr IV/24/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy za rok 2018.
została uchwalona 14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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c) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uzasadnienie do uchwały odczytał Przewodniczący Klubu Radnych Gminy Dolsk
J. Kaczmarek, klub jest autorem projektu uchwały. Mając na uwadze trudną sytuację
gospodarstw rolnych związaną z wystąpieniem suszy na terenie całej gminy oraz ze względu
na prośby rolników klub postanowił przygotować i przedstawić projekt uchwały. Kolejny rok
będzie dla rolników trudny, wysokie ceny pasz i trudności z ich zakupem znacznie obciążą
budżet gospodarstw. Klub uważa, że zasadne jest obniżenie ceny żyta z 58,46 zł za 1dt
do 56,00 zł za 1 dt. Podjęcie przez Radę Miasta i Gminy tej uchwały spowoduje, że stawka
podatku rolnego wzrośnie tylko o 3% w stosunku do 2019 roku. Nieobniżenie ceny żyta
spowoduje wzrost podatku rolnego o 7,5%. Wszystkie pozostałe podatki na 2020 rok zostały
podwyższone o 3% wobec tego zasadne jest podjęcie takiej uchwały.
Skarbnik M. Surmicka uważa, że właściwym jest niepodejmowanie uchwały zmierzającej
do obniżenia stawki podatku rolnego, gdyż projekt budżetu na rok 2020 został już
opracowany i wysłany do opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a zostały w nim
zastosowane maksymalne stawki podatku rolnego. Skarbnik jednocześnie zwróciła uwagę,
że w uzasadnieniu do projektu uchwały brak jest wskazanych źródeł finansowania.
Zgłaszający projekt uchwały po ustaleniach, które zapadły na posiedzeniach komisji
i zaprojektowaniu budżetu na 2020 rok koniecznym jest wskazanie konkretnych zapisów
w projekcie budżetu z których należy zabrać środki finansowe z powodu obniżenia stawek
podatku i umniejszenia tym samym wpływów.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że rozumie trudną sytuację rolników, ale należy
zwrócić również uwagę na problemy z którymi borykają się jednostki samorządowe, które
zostają postawione przed nowymi zapisami na które kompletnie nie miały wpływu i muszą
znaleźć rozwiązania, które pozwolą na funkcjonowanie. Zostały narzucone znaczne
ograniczenia dochodów przy zwiększonych obciążeniach. Każdego z podatników dotykają te
zmiany, należy pamiętać, że budżet samorządów uzależniony jest w bardzo dużym zakresie
od wpływów z podatków.
W dyskusji wzięli udział:
- Radna Janina Pawełczyk poinformował, że Klub Radnych składając projekt uchwały miał
przede wszystkim na myśli równe traktowanie podatników i zwiększanie obciążeń
podatkowych na równym poziomie dla wszystkich mieszkańców. Jeżeli podatek
od nieruchomości wzrósł o 3% to klub uważa, że podatek rolny również powinien zostać
zwiększony o 3%. W poprzednich latach rada nie podejmowała uchwał obniżających kwoty
podatku rolnego, a podyktowane to było między innymi tym, że GUS w 2015 roku podniósł
cenę do 61,37 zł i rada wtedy podjęła uchwałę obniżającą do poziomu 58,00 zł. W kolejnych
latach GUS podawał ceny niższe od podjętej przez radę uchwały i tak w roku 2016 została
ogłoszona cena na poziomie 53,75 zł, w 2017 - 52,44 zł, a w roku 2018 - 52,49 zł. Na rok
2019 została podana cena 54,36 zł. Utrzymanie ceny podanej na 2020 rok w wysokości 58,46
zł za 1dt spowoduje wzrost podatku rolnego na 1 ha przeliczeniowym o 10,25 zł. Radna prosi,
aby rolnicy byli traktowanie tak samo jak każdy inny podatnik. Odnosząc się do wypowiedzi
Pani Skarbnik mniejsze wpływy do budżetu o których wspominała z tytułu planowanej
subwencji na 2020, ale większy będzie wpływ w porównaniu do roku 2019 o kwotę
608.708,00 zł. Zmniejszenie wpływu w z tytułu PIT jest faktycznie zauważalne, ale zdaniem
radnej nie może podwyżka podatków i zrównanie wpływów do budżetu polegać na
przerzucaniu obciążeń na barki rolników, gmina Dolsk jest gminą rolniczą i należy o tym
pamiętać.
Przewodniczący Rady R. Nawrot przypomniał, że faktycznie na posiedzeniach komisji były
prowadzone rozmowy. Były poruszane tematy obciążeń finansowych z którymi musi borykać
się gmina, czeka nas zakup autobusu, musimy zabezpieczyć kwoty na dotację dla PKS-u,
są czynione zabiegi o budowę sali gimnastycznej, ale należy mieć na uwadze przekazy
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medialne z których dowiadujemy się, że na samorządy ustawodawca zrzuca obciążenia
finansowe i muszą gminy same poradzić sobie z dodatkowymi obciążeniami. Zmiany
w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT można traktować jako nieistotne zmiany,
ale dla małych samorządów takich jak nasz, gdzie każda kwota jest potrzebna, aby
zrealizować budżet jest bardzo istotna, mała kwota, ale przekłada się na duży wskaźnik.
Przewodniczący zaznaczył, że ma styczność z rolnikami i rozumie problemy z którymi muszą
w codziennej pracy się zmierzyć, nie jest wrogiem rolników, mimo że ma w pewnych
sprawach odmienne zdanie. Występująca susza oczywiście ma duży wpływ na wypracowany
przez rolników dochód, ale musimy pamiętać, że susza dotknęła każdego z nas w mniejszym
lub większym stopniu i przełoży się na cenę np. warzyw i owoców. Każdy podatnik będzie
odczuwał jej skutki. Rolnicy są wspierani poprzez różne dotacje jak np. wymieniona podczas
dzisiejszej sesji w informacji wiadomość, że na wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przekazano kwotę ok 338 000,00 zł.
Radni, Burmistrz decydując się na pełnienie swoich funkcji muszą myśleć o wszystkich
mieszkańcach gminy, podejmując uchwały z zapisem   powierzenia wykonania uchwały Pani
Burmistrz bierzemy na siebie odpowiedzialność mając na uwadze dobro całej gminy.
Przewodniczący R. Nawrot poinformował radnych, że w treści projektu uchwały brakuje
zapisu o ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym, jednocześnie zgodnie z zapisami
statutu nie został wskazany zapis o skutkach finansowych jakie niesie za sobą podjęcie
tej uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak poinformował,
że członkowie komisji przedmiotowy projekt uchwały odrzucili 3 głosami „przeciw”
przy 2 głosach „za”.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska J. Rzepczyński poinformował,
że członkowie komisji odrzucili projekt uchwały 2 głosami „przeciw” przy nieobecności
jednego członka komisji.
Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do odczytania
i   przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Jarosław Kaczmarek, 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
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
nie został przyjęty. W głosowaniu 10 radnych opowiedziało się za odrzuceniem projektu
uchwały, przy 4 głosach „za” przyjęciem projektu uchwały.

d) w sprawie zmiany Statutu Gminy Dolsk.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady i jednocześnie pełniący funkcję
Przewodniczącego Komisji Statutowej R. Nawrot. Poinformował, że w związku ze złożeniem
w dniu 12.02.2019 roku w Biurze Rady wniosku Klubu Radnych Gminy Dolsk z projektem
uchwały  w  sprawie  zmiany  Statutu  Gminy  Dolsk,  Rada  Miasta  i  Gminy  Dolsk  została
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zobowiązana do podjęcia działań zmierzających do wypracowania wspólnego stanowiska
w tej sprawie. W dniu 20.02.2019 r.  podczas obrad VI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk
projekt uchwały został w głosowaniu wycofany z porządku obrad. Przewodniczący Rady
poinformował, że zostanie powołana Komisja Statutowa, aby zająć się kompleksową analizą
statutu i wprowadzeniem koniecznych zmian. Następnie w dniu 27.03.2019 r. podczas obrad
VII Sesji RMIG Dolsk została podjęta Uchwała nr VII/49/19 powołująca Komisję Statutową
w składzie:

· Nawrot Romuald
· Rzepczyński Jan
· Szczepaniak Filip
· Woroch Jacek
· Kaczmarek Jarosław

Komisja Statutowa spotykała się 5 razy, w spotkaniach uczestniczyła Sekretarz M. Godawa
oraz adwokat Marcin Kropidłowki. Posiedzenia odbywały się w dniach:

· 10.04.2019,
· 08.05.2019,
· 05.06.2019,
· 16.10.2019,
· 13.11.2019.

Przewodniczący poinformował, że wszystkie zagadnienia zostały poruszone i omówione,
niezbędne poprawki zostały naniesione, wypracowane zmiany zostały ujęte w projekcie
statutu. Podczas obrad komisji, akceptację uzyskała propozycja odnosząca się do zmian
w § 106, natomiast podczas dyskusji odrzucono pomysł dotyczący nieograniczonej
liczebności członków komisji w głosowaniu 4 członków komisji było „przeciw” przy 1 głosie
„za”. Komisja doprecyzowała zapisy uchwały m.in. w zakresie podejmowania uchwał,
sporządzania i publikacji protokołów z sesji i posiedzeń komisji oraz zostały usunięte omyłki
pisarskie.
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Dolsk został przez członków Komisji  Statutowej
zaakceptowany 4 głosami” za” przy nieobecności jednego członka.
Przewodniczący R. Nawrot odczytał projekt uchwały przedstawiając wszystkie zawarte w niej
zmiany.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zmiany Statutu Gminy Dolsk.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (8)
Elżbieta Jańczak, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak,
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
PRZECIW (1)
Jarosław Kaczmarek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Janina
Pawełczyk
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski
Uchwała nr XV/97/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie
zmiany Statutu Gminy Dolsk została uchwalona 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”
i 5 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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e) w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, który poinformował, że wystosował
do dwóch klubów działających przy radzie, pismo z prośbą o przedstawienie własnych
propozycji zmian w uchwale, gdyż kluby skupiają większość radnych, a gdyby dyskusje
miały się toczyć w poszczególnych komisjach nie uczestniczyli by w nich wszyscy radni.
Klub Radni dla Gminy Dolsk przedstawił konkretną propozycję, natomiast Klub Radni
Gminy Dolsk nie podjął tematu i nie przedstawił jakichkolwiek propozycji. Pismo miało
na celu poznanie propozycji w celu wypracowania jednej wspólnej treści uchwały. Zawarte w
uchwale zapisy przedstawiają propozycję wypracowaną przez Klub Radnych dla Gminy
Dolsk.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych poinformował, że komisja
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały 3 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się”.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały, wobec braku pytań przystąpiono
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie: ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
dla radnych.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Jarosław Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski
Uchwała nr XV/98/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie
ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych została uchwalona
10 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik nr 10
do protokołu.

f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił członek Komisji Miejsko Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych M. Snela. Na początku poinformował
o zmianach podstaw prawnych, które w międzyczasie wystąpiły. Zgodnie z ustawą z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U
z 2018 r., poz. 2137, poz. 2244 oraz Dz.U. z 2019 r., poz. 730) oraz zgodnie z oraz ustawą
z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) Rada Miasta
i Gminy uchwala corocznie Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.  W roku bieżącym zgodnie z przeprowadzoną Diagnozą lokalnych zagrożeń
społecznych Gminy Dolsk do Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dołączony zostanie również Program Przeciwdziałania Narkomanii.
W programie tym zostaną wytyczone główne kierunki działań profilaktycznych oraz działań
mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień i kierunki pomocy rodzinom osób
uzależnionych. Rok 2020 będzie rokiem realizacji wspólnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych.
Jest kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach poprzednich. Gminny Program
określa zakres i formę realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
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i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii.  Jego nadrzędnym
celem jest tworzenie spójnego systemu działań  profilaktycznych i naprawczych,
zmierzających do zapobiegania powstawania nowych problemów i zmniejszania rozmiarów
problemów, które aktualnie występują.  Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dolsku.  Z mocy ustawy inicjatorem i koordynatorem realizacji zadań jest
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych obejmuje w szczególności:
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmuje
w szczególności:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Realizacja zadania nastąpi poprzez:
1) Ułatwianie kontaktu osobom uzależnionym z placówkami otwartymi i zamkniętymi
lecznictwa odwykowego
2) Funkcjonowanie punktu konsultacyjno - informacyjnego, którego zadaniem jest
informowanie o chorobie alkoholowej, możliwości leczenia osób uzależnionych i członków
ich rodzin, wstępne motywowanie do podjęcia leczenia, terapii przeciwalkoholowej i przeciw
- narkotykowej.
3) Prowadzenie profilaktyki, rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami używającymi
narkotyków
4) Utrzymywanie współpracy z lekarzami pierwszego kontaktu, placówkami otwartymi
i zamkniętymi lecznictwa odwykowego.
5) Kontynuacja zajęć indywidualnych prowadzonych przez doświadczonego terapeutę
uzależnień – dyżury psychologa.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz narkomanii pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Realizacja zadania poprzez:
1) Skuteczną współpracę i pomoc takich instytucji jak: kuratorzy, policja, pracownicy
socjalni, GKRPA, szkoły, organizacje pozarządowe w celu udzielania pomocy rodzinom, w
których występują problemy alkoholowe i narkotykowe.
2) Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzicom i dzieciom z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym i narkomanii (dyżur psychologa)
3) Wspieranie działań zgodnych z procedurą „Niebieskiej Karty” (dla ofiar przemocy
i sprawców przemocy).
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i rekreacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych, w szczególności
dla dzieci i młodzieży.
Realizacja zadania nastąpi poprzez:
1) Przeprowadzenie kampanii profilaktyczno - edukacyjnej.
2) Tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, spotkania, zabawy, konkursy
o charakterze profilaktycznym, turnieje, promowanie trzeźwego stylu życia.
Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do aktywnego stylu życia, jako alternatywy
wobec używek poprzez organizowanie i dofinansowanie zajęć sportowych oraz
dofinansowanie wycieczek organizowanych przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Dolsku, dofinansowanie akcji letniej i zimowej dla dzieci oraz
dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku, a w szczególności dofinansowanie
kolonii profilaktycznych.
4) Współpraca z radami sołeckimi, klubami sportowymi, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji, placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami przez:
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a) Pomoc w wyposażaniu świetlic wiejskich i organizowaniu wolnego czasu dzieciom
i młodzieży.
b) Zakup sprzętu umożliwiającego aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.
c) Wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
5) Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez:
a) realizację rekomendowanych przez PARPĘ programów profilaktycznych o charakterze
edukacyjnym w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży.
b) szkolenie dla rodziców dzieci przedszkolnych na temat szkód zdrowotnych wynikających
z picia alkoholu w czasie ciąży.
c) szkolenie dla nauczycieli z problematyki FAS i FASD.
d) terenowe szkolenie sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu na temat
uzależnień i przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
e) promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu, narkotyków i innych używek
poprzez współorganizowanie konkursów plastycznych, spektakli profilaktycznych, festynów
plenerowych.
f) udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych, związanych z profilaktyką
uzależnień i rozwiązywaniem problemów społecznych, związanych z uzależnieniami.
6) Dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin z problemami uzależnień.
7) Pokrywanie innych kosztów związanych z uzależnieniami i profilaktyką.
IV. Miejsko -Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku.
Miejsko-Gminna Komisja jest powoływana na podstawie art. 41 ust. 3 Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest ciałem inicjującym i nadzorującym
wykonanie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W skład Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą
osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
powołane zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
Do zadań komisji należy:
1) Prowadzenie działalności informacyjnej i konsultacyjnej:
a) przyjmowanie zgłoszeń od osób uzależnionych od alkoholu członków ich rodzin lub
innych osób,
b) rozmowy z osobą uzależnioną, współuzależnioną na temat możliwości i sposobu leczenia.
c) pełnienie dyżuru w siedzibie Komisji,
d) udział w posiedzeniach Komisji.
2) Podejmowanie czynności i działań zmierzających do orzeczenia o konieczności podjęcia
leczenia odwykowego:
a) przyjęcie wniosku,
b) zebranie niezbędnych informacji, wywiad środowiskowy, rozmowy ze świadkami,
c) wystąpienie do biegłych psychologa i psychiatry w celu uzyskania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu
d) przesłanie wniosku i kompletu dokumentów do właściwego organu.
3) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przeprowadzanie
odpowiednich czynności wyjaśniających w formie kontroli, zmierzających do ustalenia osób
dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów
alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom,
których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18,
na kredyt lub pod zastaw.
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5) Organizowanie i współorganizowanie imprez edukacyjnych, profilaktycznych
i sportowych.
6) Za w/w zadania lub inne wynikające z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 400,00 zł brutto
miesięcznie. Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu komisji jest podpisana lista
obecności, która jest podstawą do dokonania wypłaty wynagrodzenia. W przypadku
nieobecności na posiedzeniu komisji wynagrodzenie obniża się o 50%.
V. Środki finansowe na realizację niniejszego Programu pochodzą z opłat za wydane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
VI. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii na rok 2020 realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dolsku.
Sposób realizacji przedmiotowego programu oraz jego cele i założenia zostały określone
powyżej, jednakże z uwagi na dynamicznie zmieniające się w tym zakresie potrzeby,
zagrożenia jak również wnioski mieszkańców, zastrzega się możliwość zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020 na terenie miasta i gminy Dolsk w trakcie jego obowiązywania
w celu jego lepszej realizacji.
W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk prosi o przypomnienie w jakiej wysokości była wypłacana
dotychczasowa dieta członków komisji.
- M. Snela poinformował, że dieta wynosi 270,00 zł.
- Radna J. Pawełczyk z czego wynika tak duża podwyżka.
- M. Snela poinformował, że podwyżka wynika ze wzrostu płacy minimalnej, zmniejszenia
ilości członków, zwiększenia zakresu zadań i pracy do wykonania, członkowie nie otrzymują
diet za dojazdy  i interwencje, we własnym czasie członkowie organizują wypoczynek letni
dzieci, członkowie nie korzystają z pomocy adwokata i duży zakres prac wykonują
samodzielnie.
- Radna J. Pawełczyk – ilu członków będzie liczyła komisja?
- Komisja M. Snela – komisja od 2020 roku będzie liczyła 6 członków.
Wobec  braku  dalszych  pytań Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu,  Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa poinformował, że komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały 5 głosami „za”.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski
Uchwała nr XV/99/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 została uchwalona 14 głosami
„za”. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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h) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Mełpin, gmina Dolsk.

Projekty uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.,
dotyczy on miejscowego planu zagospodarowania  we wsi Mełpin. Jest to zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Mełpin z terenu zabudowy
zagrodowej na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to przekształcenie terenu
prywatnego, na którym powstaną mieszkania. Zostały określone w planie linie minimalne
i maksymalne zabudowy, intensywność zabudowy, jakie mogą być wysokości budynków
mieszkalnych i gospodarczych. Plan został omówiony na komisjach. Projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego został poddany procedurze planistycznej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały
pozytywnie 2 głosami „za” przy nieobecności 1 członka komisji.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mełpin, gmina Dolsk.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski
Uchwała nr XV/100/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mełpin, gmina Dolsk.
została uchwalona 14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał odpowiedź na Interpelacje złożone podczas obrad
XIV sesji:

· nr RF.0003.25.2019 Radnej J. Pawełczyk  - stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.
· nr RF. 0003.26.2019 Radnej J. Pawełczyk – stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu.

8. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zostały złożone podczas obrad XV sesji interpelacje.

9. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk- skierowała pytanie do Członka Zarządu Powiatu W. Opielewicza
z prośbą o wyjaśnienie jakiego dokładnie odcinka drogi będzie dotyczył remont skrzyżowania
w Nowieczku, o którym radny wspominał w przedstawianej informacji.
- Radny W. Opielewicz poinformował, że będzie to najprawdopodobniej  wjazd
do Nowieczka od strony Ostrowieczna.
- Radna J. Pawełczyk zwróciła uwagę, że remont ten będzie najprawdopodobniej dotyczył
najgorszego skrzyżowania dróg powiatowych, a mianowicie krzyżówki Trąbinek – Błażejewo
oraz Nowieczek – Ostrowieczno.
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- Radny W. Opielewicz tak mówimy o tej krzyżówce od strony Ostrowieczna.
- Radna M. Gmerek – zwróciła się do Pani Burmistrz oraz Przewodniczącego Rady Miasta
i Gminy Dolsk i podziękowała za wizytację ulicy Garnacarskiej. Podczas spotkania zostały
omówione problemy remontu dróg, założenia lustra przy wyjeździe z ulicy oraz
zabezpieczenia wejścia na jedną z działek. Serdecznie podziękowała Pani Burmistrz
za pomoc i szybką reakcję w sprawie naprawy lamp na ulicy Pocztowej oraz o zabezpieczeniu
i naprawie studzienki na ulicy garncarskiej.
-  Radny P. Taciak- zwrócił się do radnych z prośbą o zajęcie się tematem jakości powietrza
na terenie naszej gminy. Zrobiło się chłodno i sezon grzewczy jest w pełni i poruszając się po
terenie naszej gminy widać tego skutki. Należy wywołać debatę w tym temacie, które zmieni
myślenie mieszkańców. Nie można  mówić w tym przypadku o ekologicznych uprawach,
sami mieszkańcy zatruwają siebie i swoje dzieci, przez milczenie zgadzamy się na nasz
gorszy komfort życia. Zauważył, że w kontekście obchodów ostatnich rocznic Odzyskania
przez Polskę Niepodległości oraz Rozstrzelania naszych obywateli przez okupanta gdzie były
poruszane tematy patriotyzmu, może należy pomyśleć, że miarą naszego patriotyzmu może
być dbanie o nasze środowisko, o nasz dom w którym żyjemy.

10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący R. Nawrot podziękował za poruszenie tak ważnego tematu i przekazał,
że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w najbliższym czasie również podejmie temat
i go przeanalizuje.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie na obrady
XV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk i o godz. 17:07 zakończył obrady.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Dolsk

Protokolant Romuald Nawrot

Agnieszka Bąk


