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RF.0002.6.2019

Protokół nr VI//19
z X Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk

odbytej w dniu 17 czerwca 2019 roku w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy
w Dolsku.

Obrady rozpoczęto 17 czerwca 2019 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:43 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 - nieobecna
3. Elżbieta Jańczak
4. Jarosław Kaczmarek
5. Stanisław Kaźmierski
6. Krystian Mejza
7. Andrzej Michałowski
8. Romuald Nawrot
9. Janina Pawełczyk
10. Aneta Podpołucha
11. Jan Rzepczyński
12. Filip Szczepaniak
13. Paweł Taciak
14. Szymon Taciak
15. Jacek Woroch

W obradach uczestniczyli również:

1. Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Mirella Godawa – Sekretarz Miasta i Gminy  Dolsku,
3. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
5. Marcin Kropidłowski- Adwokat,
6. Kierownicy jednostek  i zakładu budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku,
7. Mieszkańcy,
8. 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 X 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.
Jednocześnie Przewodniczący poinformował zebrane osoby, że obrady X Sesji Rady Miasta
i Gminy Dolsk są nagrywane, transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
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obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy. Udział w obradach jest jednocześnie wyrażeniem zgody
na upublicznienie swojego wizerunku.
Poinformował również, że w dniu dzisiejszym tj. 17 czerwca 2019 roku wpłynął jeden
wniosek mieszkańca   zgłaszającego chęć wzięcia udziału w debacie nad Raportem o stanie
gminy Dolsk za rok 2018. Wymogi formalne zostały spełnione w związku z czym
w odpowiednim punkcie mieszkaniec T. Frąckowiak będzie mógł zabrać głos.

2. Przedstawienie porządku obrad. /załącznik nr 2/.

Wobec braku wniosku o rozszerzenie porządku obrad Przewodniczący Rady R. Nawrot
poinformował, że porządek obrad został zamieszczony w wymaganym terminie 14 dni przed
rozpoczęciem obrad na stronach internetowych  Gminy i w systemie e-sesja  i nie ulega
zmianie.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 3/

Burmistrz B. Wierzbińska przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej, natomiast
Skarbnik M. Surmicka przedstawiła informację o wydanych Zarządzeniach.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 4/

Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej.

5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Dolsk za rok 2018.

Sekretarz Gminy M. Godawa przypomniała, że Raport o stanie Gminy Dolsk za rok 2018
został przekazany na obradach sesyjnych w dniu 29 maja 2019 roku przez Burmistrza Miasta
i Gminy Dolsk B. Wierzbińską na ręce Przewodniczącego Rady R. Nawrota.
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,
Burmistrz co roku, do dnia 31 maja, ma obowiązek przedstawić Radzie Miasta i Gminy Dolsk
raport o stanie gminy. Jak stanowi art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza
w roku poprzednim. W pierwszej części raport zawiera w szczególności realizację polityk,
programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Druga część zawiera załączniki, które
przedstawiają sprawozdania z działalności jednostek  Dokument ten służy przedstawieniu
stanu realizacji zadań i kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu
terytorialnego, a zatem przebiegu tego procesu w ciągu całego roku kalendarzowego. Sensem
raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących działalności
organu wykonawczego oraz podległych jednostek w zakresie realizacji zadań własnych
oraz zleconych z zakresu administracji rządowej przez gminę Dolsk. Informacje zawarte
w niniejszym dokumencie stanowią także źródło wiedzy dla mieszkańców na temat
funkcjonowania samorządu gminnego. Mogą być także podstawą do prowadzenia dialogu
na temat przyszłości miasta, kierunków rozwoju gminy i działań zmierzających do poprawy
jakości życia mieszkańców.

6. Debata nad Raportem o stanie gminy Dolsk za rok 2018.
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Przewodniczący Rady R. Nawrot otworzył debatę nad Raportem o stanie gminy Dolsk
za 2018 rok i poprosił radnych o zabranie głosu.
W dyskusji wzięli udział:

- radny Jan Rzepczyński – podzielił się własnymi spostrzeżeniami na temat systemu
edukacji oraz wykształcenia nauczycieli pracujących w szkołach na terenie gminy. Samorząd
gminy ponosi duże nakłady finansowe związane z systemem edukacji co również przekłada
się na wykształcenie nauczycieli. Kadra pedagogiczna naszych szkół działających na terenie
gminy jest bardzo dobrze wykształcona o czym świadczą kolejne stopnie awansu
zawodowego. Przekłada to się na wyniki egzaminów gimnazjalnych  które nie odbiegają
od średnich uzyskanych w powiecie czy województwie. Dzieci i młodzież uczestniczą
w licznych konkursach, zawodach sportowych gdzie osiągają również  liczne sukcesy.

Wobec braku zgłoszeń kolejnych radnych do wzięcia udziału w debacie, Przewodniczący
Rady R. Nawrot udzielił głosu mieszkańcowi, który złożył zgłoszenie udziału  w debacie
poparte 21 podpisami mieszkańców. Poinformował, że czas w którym może się wypowiadać
to 10 min. Zgłoszenie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

- uczestnik sesji – mieszkaniec T. Frąckowiak.
Raport o stanie gminy jest ważnym dokumentem, ale zdaniem mieszkańca został
on przygotowany słabo, gdyż brak w nim danych analitycznych, wykresów zdjęć. Z kolei
umieszczenie załączników z danymi sprawozdawczymi jednostek jest dobrym pomysłem
gdyż pozwala to poznać dogłębnie dane, szkoda tylko zdaniem T. Frąckowiak, że informacje
zawarte w sprawozdaniach nie zostały zrobione wg jednego schematu. Następnie mieszkaniec
wymienił w 12 punktach swoje spostrzeżenia odnoście informacji zawartych w Raporcie
o stanie Gminy Dolsk za 2018 rok.  Dotyczyły one informacji o rozwoju agroturystyki,
danych statystycznych z zakresu meldunku, danych o działalności gospodarczej, braku
informacji o kwotach  dochodów z tytułu wynajmu poszczególnych świetlic, o braku
rozstrzygnięć konkursów i planowanych zadań do wykonania w których brały udział
sołectwa. T. Frackowiak zwrócił również uwagę na  brak wyszczególnienia wszystkich umów
i niepełnego podania nazw firm w wykazie umów,  natomiast nazwy zadań z zakresu strategii
i rozwoju Gminy Dolsk nie informują w wystarczającym stopniu o celu i przedmiocie
inwestycji.  Uważa również w raporcie powinna znaleźć się informacja o realizacji inwestycji
prowadzonej przez podmiot zewnętrzny, a dotyczący internetu szerokopasmowego,
gazyfikacji gminy czy zaopatrzenia w ciepło. Na zakończenie swojej wypowiedzi
T. Frąckowiak przekazał pytania i uwagi od mieszkańców:
- kiedy nastąpi realizacja inwestycji skanalizowania ul. Gostyńskie Przedmieście?
- wykoszenie trawy w parku częściowo zostało wykonane, kiedy będzie uporządkowany teren
czy rowie i pomoście,
- kosze na śmieci i chodnik na ul. Garncarskiej.

Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący Rady  R. Nawrot zakończył debatę nad
Raportem o stanie gminy Dolsk za rok 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk wotum
zaufania.

Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania
rada podejmuje bezwzględną większością ustawowego składu rady gminy. Na sali obecnych
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jest 14 radnych wobec czego rada władna jest do podjęcia uchwały. Następnie odczytany
został projekt uchwały.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk wotum
zaufania.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, 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
NIEOBECNI (1)
Monika Gmerek

Uchwała nr X/64/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk wotum zaufania  została uchwalona
14 głosami „za”, przy nieobecności jednego członka  rady. Uchwała stanowi załącznik nr 6
do protokołu.

W dyskusji wzięli udział:
- Burmistrz Barbara Wierzbińska podziękował radnym za podjęcie uchwały, która stanowi
wyraz aprobaty do działań przeprowadzanych w roku 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że przechodzimy do pkt 8 porządku obrad.
Przedmiotem obrad jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz udzielenie Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk absolutorium. Materiały w postaci sprawozdania  opisowego,
sprawozdania finansowego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego
wszyscy radni otrzymali w terminie i mieli możliwość zapoznania się z ich treścią.
Dokumenty te zostały poddane szczegółowej analizie na posiedzeniach poszczególnych
komisji stałych rady. Do dopełnienia formalności w toku dzisiejszych obrad omówione
zostaną poszczególne sprawozdania oraz wymagane prawem opinie omówione przez
Burmistrza B. Wierzbińską, Sekretarza M. Godawę, Skarbnika M. Surmicką.

· Burmistrz B. Wierzbińska – przedstawiła najważniejsze informację ze sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2018 rok.

Na dzień 31 grudnia 2018r. gmina zrealizowała dochody w wysokości 24 430 318,45 zł
co stanowi 99,45% wykonania planu, natomiast wydatki zamknęły się w kwocie
23 233 332,51 zł, co stanowi 96,04% planu.
Na dzień 31 grudnia gmina posiadała zobowiązania w wysokości 11 001 509,37 zł które
wynikały z :
- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małachowo
i  Księginki II etap 882 860,00 zł
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 - emisji obligacji komunalnych          9 883 000,00 zł
- modernizacji oświetlenia ulicznego             234 371,40 zł
- umowy ratalnej zawartej z firmą Orange SA na zakup rutera do internetu      103,32 zł
- umowy ratalnej zawartej z firmą T- Mobile na zakup sprzętu telefonicznego 1 174,65 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego przedstawiały
się następująco:

Lp. Nazwa zadania klasyfika
cja

plan wykonanie %
wykonania

planu
1. Budowa wodociągu

w Lipowce
01010
§6050

550 000,00 444 351,64 80,97%

2. Przebudowa nawierzchni
drogi powiatowej nr 4073P na
odcinku Lubiatowo- Dolsk

60014
§6300

200 000,00 200 000,00 100%

3. Zakup wiaty przystankowej –
2 szt.

60016
§6060

8 000,00 4 366,50 54,58%

4. System eSesja 75022
§6060

10 017,12 10 017,12 100%

5. Kamera termowizyjna dla
OSP Dolsk

75412
§6060

17 200,00 17 200,00 100%

6. Brama garażowa i atestowana
drabina dla OSP Masłowo

75412
§6060

10 000,00 10 000,00 100%

7. Budowa ogrodzenia boiska
przy Szkole Podstawowej im.
Jana Brzechwy w Masłowie

80101
§6050

17 100,00 16 851,00 98,54%

8. Opracowanie dokumentacji
na remont kanalizacji
deszczowej na ul. Podgórnej

90001
§6050

12 000,00 11 931,00 99,43%

9. Zakup lamp przydrożnych
wraz z montażem w
miejscowości Drzonek

90015
§6050

4 000,00 4 000,00 100%

10. Budowa oświetlenia
ulicznego w miejscowości
Nowieczek

90015
§6050

13 000,00 12 999,99 100%

11. Dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji –
budowa przydomowych
oczyszczalni

90019
§6230

15 000,00 15 000,00 100%

Ogółem 854 317,12 746 717,25 85,41

Do najważniejszych wydatków pochłaniających największe kwoty należy w naszej gminie
oświata:
Wydatki oświatowe w roku 2018 kształtowały się na następujących poziomach:

Plan Wykonanie %
-szkoły
podstawowe

3 546 7904,07 3 347 704,24 94,39%

- przedszkola 2 278 723,88 2 254 493 ,69 98,94%
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-gimnazjum 1 078 280,00 1 072 498,72 99,46%
-dowożenie
uczniów
do szkół

334 892,33 308 168,37 92,02%

-dokształcanie
i doskonalenie
zawodowe
nauczycieli

25 671,00 14 938,46 58,19%

Stołówki szkolne
i przedszkolne

178 044,00 154 784,90 86,94%

Również wydatki związane z pomocą społeczną kształtują się na wysokim poziomie.
Kwoty, które zostały w roku 2018 skierowane przez OPS, a przeznaczone na pomoc rodzinie
w postaci świadczeń rodzinnych i wypłat w ramach programu 500+ zaplanowane były
na poziomie 7 623 062, 00 zł co zostało wykonane na kwotę 7 572 004,97 zł co stanowi
99,33%.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wyniósł 590 663,95 zł,
wykonanie 571 807, 71 zł co stanowi 96,81%.
W dziale związanym z kulturą fizyczną plan wynosił 878 028,12 zł zrealizowany został
w kwocie 834 113,81 zł co stanowi 95%.
Wykonanie budżetu omawiane było na poszczególnych komisjach, zostały one poddane
szczegółowej analizie i kontroli.

· Sekretarz – przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego na koniec roku
2018.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina dysponowała majątkiem wartości 53 468 959,13 zł.
W trakcie roku 2018 nastąpiły następujące zmiany :
- w zakresie oświaty i wychowania nastąpiło zwiększenie o kwotę 30 351,00 zł w związku
z przyjęciem ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Masłowie.
- w zakresie kultury nastąpiło zwiększenie o kwotę 39 283,20 zł przyjęcie wigwamu
na Podrzekcie,
- w zakresie kultury fizycznej nastąpiło zwiększenie o kwotę 19 926,00 zł  – przyjęcie boiska
w Ostrowiecznie.
-  w zakresie ochotniczych straży pożarnych zwiększenie nastąpiło o kwotę 27 200,00 zł
z tytułu przyjęcia kamery termowizyjnej, drabiny wysuwanej oraz bramy garażowej,
- w zakresie administracji samorządowej nastąpiło zmniejszenie z tytułu likwidacji
komputerów o wartości 30.730,48 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej nastąpiło zwiększenie o kwotę 4366,50 zł – przyjęcie
wiaty przystankowej w Lipówce,
- w zakresie gospodarki komunalnej nastąpiło zmniejszenie o kwotę 9 687 859,95 zł z tytułu
przekazania majątku do ZGK w Dolsku oraz z tytułu sprzedaży hali na Krupczynie o kwotę
6 966,00 zł.
- w zakresie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku nastąpiło zwiększenie
o kwotę 10 200 284,74 zł z tyt. budowy m.in. sieci wodociągowej w Lipówce, przekazania
kanalizacji sanitarnej Drzonek-Wieszczyczyn oraz Księginki-Małachowo, zakup sprężarek
oraz pompy głębinowej.
Stan ogólny gruntów mienia gminnego na dzień 31.12.2018 wynosi 281,7947 ha o wartości
1 616 948,30 zł.  Nakłady inwestycyjne w roku 2018 wynosiły 130 635,37 zł, a dochody
uzyskane z mienia gminnego 469 125,40 zł. Plan dochodów na 2019r. wynosi 331 788,00 zł.
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· Skarbnik M. Surmicka odczytała Uchwałę nr SO-0954/42/11/Ln/2019 składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia
2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z  wykonania budżetu
Gminy Dolsk za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego i objaśnieniami. Jest to opinia pozytywna z uwagą. Opina stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

· Skarbnik M. Surmicka - przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminy Dolsk
za 2018 rok, które obejmuje:

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
- suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r. – 35 483 190,26 zł
- aktywa trwałe – 33 039 574,23 zł
- aktywa obrotowe – 2 443 616,03- fundusz jednostki – 32 504 800,17 zł
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej – 26 044 588,00 zł
- koszty działalności operacyjnej – 24 595 548,42 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 695 889,67 zł
- pozostałe koszty operacyjne – 64 215,11 zł
- przychody finansowe – 38 351,51 zł
- koszty finansowe – 463 724,57 zł
- zysk brutto – 1 655 341,08 zł
- podatek dochodowy – 8 657,00 zł
- zysk netto – 1 646 684,08 zł
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
- fundusz jednostki na początek okresu – 31 763 094,35 zł
- zwiększenia funduszu – 51 110 760,64 zł
- zmniejszenia funduszu jednostki – 50 369 054,82 zł
- fundusz jednostki na koniec okresu – 32 504 800,17 zł.
4. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- suma bilansowa - 1 218 402,85 zł
- środki pieniężne budżetu – 1 125 177,33 zł
- zobowiązania finansowe – 10 765 860,00 zł
- wynik wykonania budżetu – 1 196 985,94 zł
- skumulowany wynik budżetu - 11 138 834,38 zł

Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do otwarcia dyskusji nad sprawozdaniami
z wykonania budżetu i sprawozdaniami finansowymi.
Wobec braku chętnych osób do wzięcia udziału w dyskusji Przewodniczący R. Nawrot
zamknął dyskusję nad sprawozdaniami z wykonania budżetu i sprawozdaniami finansowymi.
Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Jednocześnie poinformował, że na sali obecnych jest 14 radnych wobec czego rada władna
jest do podjęcia uchwały.
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Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, 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
NIEOBECNI (1)
Monika Gmerek
Przewodniczący R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr X/65/19 Rady Miasta i Gminy
Dolsk  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 rok została przyjęta 14 głosami „za”, przy nieobecności
jednego radnego. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dolsk za 2018 rok zostały omówione i zatwierdzone w ramach
wcześniejszego punktu, w związku z tym  prosi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Szymona Taciaka o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk absolutorium opracowanego na podstawie przeprowadzonych kontroli
wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2018 rok.
· Sz. Taciak odczytał wniosek o udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dolsk  opracowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 maja 2019 roku, który
został skierowany na ręce Przewodniczącego Rady i następnie przekazany do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Lesznie celem wyrażenia opinii o wniosku o udzielenie  absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk. Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił następujących Przewodniczących komisji stałych
rady o odczytanie opracowanych w trakcie posiedzeń komisji opinii w wykonania budżetu
Miasta i Gminy Dolsk za 2018 rok:
· Jacek Woroch Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie wykonania
budżetu gminy za rok 2018. Poinformował, że komisja przedstawione sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2018
rok zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”.
· Filip Szczepaniak Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
odczytał opinię członków  Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych o przedstawionym
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 rok
oraz o przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień
31 grudnia 2018 roku  o następującej treści: „Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
nie wnosi uwag do przedstawionego i omówionego sprawozdania opisowego oraz informacji
o stanie mienia komunalnego. Skarbnik M. Surmicka oraz Sekretarz M. Godawa przedstawiły
główne założenia opracowanych sprawozdań informując i odpowiadając na pytania w  sposób
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wyczerpujący. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami za 2018 rok wyniosła
1 196 985,94 zł. Wypracowane za rok 2018 wolne środki wynoszą 824 011,31 zł co stanowi
skumulowaną nadwyżkę budżetową. Różnica w wysokości 372 974,63 zł jest planowaną
nadwyżką za 2018 rok, która w ciągu roku 2018 była przeznaczona na spłatę zaciągniętych
kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji. Członkowie Komisji zaakceptowali
przedstawione sprawozdanie opisowe oraz sprawozdania finansowe 4 głosami „za”, przy
nieobecności jednego członka komisji.”
· Jan Rzepczyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
odczytał opinię członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawionym
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 rok
oraz o przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień
31 grudnia 2018 roku. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowała
przedstawione sprawozdanie opisowe 2 głosami „za”, przy nieobecności jednego członka
komisji.  Członkowie Komisji nie wnoszą żadnych uwag i pytań do przedstawionych przez
Skarbnika M. Surmicka oraz Sekretarz M. Godawę sprawozdań i informacji.
· Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał uchwałę nr SO-0955/50/11/LN/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 maja
2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok. Skład Orzekający RIO w Poznaniu, wyraził
opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
został podjęty zgodnie z wymogami prawa i jest uzasadniony. Opinia stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.

Po odczytaniu wszystkich opinii Przewodniczący Rady R. Nawrot zarządził dyskusję.

W dyskusji wzięli udział:
- radny J. Kaczmarek odczytał opinię Klubu Radnych Gminy Dolsk w sprawie wykonania
budżetu za 2018 rok. Opinia Klubu Radnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Wobec braku kolejnych zgłoszeń Przewodniczący R. Nawrot zamknął dyskusję
nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu i przystąpił
do odczytania projektu uchwały. Jednocześnie poinformował, że podjęcie uchwały następuje
bezwzględną większością ustawowego składu rady. Na sali obecnych jest 14 radnych wobec
czego rada władna jest do podjęcia uchwały. O wyniku decyduje bezwzględna większość
ustawowego składu rady. Absolutorium dotyczy wyłącznie wykonania budżetu i nie odnosi
się do całokształtu działalności organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.
Nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych niż z tytułu wykonania budżetu stanowi istotne
naruszenie art. 18 ust.2 pkt 4 u.s.g., art. 12 pkt 6 u.s.p. oraz art. 18 pkt 9 u.s.w. Dokonując
oceny wykonania budżetu rada jednostki samorządu terytorialnego powinna czynić
to w sposób kompleksowy, odnosząc się do całości wykonania planu finansowego, jakim
jest budżet, nie zaś koncentrować się jedynie na wybranych jego elementach, czy też
kwestiach wręcz z nim nie związanych, a dotyczących innych sfer działania organu
wykonawczego.
Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
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Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, 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
NIEOBECNI (1)
Monika Gmerek

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr X/66/19 Rady Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok została przyjęta 14 głosami „za”. Uchwała stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

Burmistrz Barbara Wierzbińska podziękowała za podjęcie uchwały udzielającej
absolutorium, za okazane zaufanie. Zwróciła się również do wszystkich pracowników Urzędu
Miasta i Gminy, Kierowników i pracowników podległych jednostek i podziękowała za trud
i wysiłek włożony w realizację budżetu w roku 2018.

Ogłoszono 20 min. przerwę.
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 12.05.

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wnosi o rozszerzenie porządku
obrad. W związku, że złożonym wnioskiem przez Klub Radnych Gminy Dolsk
na poprzedniej sesji konieczne staje się podjęcie uchwały w celu przekazania do rozpatrzenia
sprawy przez Komisję Rewizyjną.
Jednocześnie głos zabrała Burmistrz B. Wierzbińska, która również poprosiła radnych
o rozszerzenie porządku obrad i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody
na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu
kąpielowego na terenie gminy Dolsk na rok 2019.

Przewodniczący R. Nawrot zabrał głos i stwierdził, że analizując uzasadnienie
do wniosku, który dotyczy Jego osoby, a złożony został przez Klub Radnych Gminy Dolsk
ma  pewne  wątpliwości  czy  to  jest  faktycznie  wniosek  złożony  przez  członków  Klubu
Radnych gdyż widoczne zaskoczenie na twarzach niektórych radnych daje podstawy do takiej
oceny. Zwrócił się z prośbą aby Komisja Rewizyjna podczas analizy wniosku i sprawy
zwróciła się do Klubu Radnych o pokazanie licznych wniosków, o których radni Klubu piszą
gdyż ciekawym jest fakt, że w okręgu wyborczym i tuż po wyborach  zbierał radny R. Nawrot
gratulacje od licznego grona mieszkańców i wyborców i nasuwa się pytanie co takiego
się zmieniło, że ta liczna grupa o której pisze klub postanowiła w takim wnioskiem wystąpić.
Ciekawym jest czy są to pojedyncze wnioski czy może faktycznie wnioski są w większej
ilości.
Przewodniczący R. Nawrot zadał retoryczne pytanie dlaczego Klub Radnych nie zwrócił
się bezpośrednio do Niego aby udzielił odpowiedzi i wyjaśnił sytuację tylko od razu był
napisany wniosek. Uważa, że podobna sytuacja miała miejsce w poprzedniej kadencji gdy
została odwołana z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu Jadwiga Chojnacka
na posiedzeniu w którym nie uczestniczyła.  Zdaniem R. Nawrota zastanawiające jest czym
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radni spoza Dolska, którzy w poprzedniej kadencji zasiadali w Radzie Gminy i podejmowali
szereg decyzji niekorzystnych dla Dolska i dostali mandat również obecnie, zasłużyli sobie
na takie zaufanie mieszkańców Dolska, że to właśnie do nich zwrócili się mieszkańcy
z wnioskiem.

10. Rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie zmiany numeracji w porządku obrad.

Przewodniczący R. Nawrot przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
rozszerzenia porządku obrad i wprowadzenie zmiany numeracji w porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, 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
NIEOBECNI (1)
Monika Gmerek

Porządek obrad został rozszerzony i nastąpiła zmiana numeracji w porządku obrad.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk na rok 2019.

Sekretarz  M.  Godawa  poinformowała,  że  do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Dolsk  wpłynął
wniosek Kierownika MGOSiR w Dolsku o utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska w Dolsku, usytuowanego
przy ul. Kościelnej w terminie od 13 lipca do 11 sierpnia 2019 roku. Wniosek spełnił wymogi
formalne przewidziane w przepisach ustawy Prawo Wodne, został przedstawiony
do zaopiniowania poszczególnym podmiotom określonym w ustawie. Rada Miasta i Gminy
może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres dłuższy
niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli.

W dyskusji wzięli udział:
- radna Janina Pawełczyk prosi o odpowiedź dlaczego w tym roku również kąpielisko jest
uruchomione w sezonie tylko na 30 dni, gdyż w zeszłym roku była mowa aby czas ten
w kolejnym roku wydłużyć. Jak w tym przypadku wygląda sytuacja osób kapiących
się obecnie. Czy robiona była symulacja kosztów gdyby kąpielisko zorganizować na cały
sezon.
- Kierownik MGOSiR w Dolsku W. Opielewicz poinformował, że ze względu na trudności
z obsadzeniem  ratowników pojawia się problem z wydłużeniem tego okresu. Obecnie
zatrudnieni zostali ratownicy na  30 dni i są to 2 ekipy po 2 ratowników. Stawki za godzinę
pracy oferowane ratownikom to 25,00 zł, a my możemy zaproponować tylko 17,00 zł.
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Uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego wiąże się z dużymi kosztami, wtedy możemy
zrobić kąpielisko 2 miesięczne ale pojawi się również problem z zatrudnieniem ratowników –
nie ma na rynku pracy chętnych do wykonywania tej pracy.
- radny Jarosław Kaczmarek poinformował, że w zeszłym roku ratownik odmówił
pilnowania grupy kolonijnej- dlaczego?
-  Kierownik  MGOSiR  w  Dolsku W. Opielewicz odpowiedział, że grupy zorganizowane
powinny posiadać własnego opiekuna, ratownik jest do pilnowania całej plaży, a nie
poszczególnych grup.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
J. Woroch  poinformował, że komisja zaproponowany projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie 5 głosami „za”.

Głosowano w sprawie:
zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia
sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, 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
NIEOBECNI (1)
Monika Gmerek

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr X/67/19 Rady Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk na rok 2019 została
przyjęta 14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

b) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zasadności wniosku złożonego przez
Klub Radnych Gminy Dolsk w dniu 29 maja 2019 roku.
Uzasadnienie do uchwały odczytał Przewodniczący Rady R. Nawrot, który poinformował,
że projekt uchwały jest konsekwencją złożenia przez członków Klubu Radnych Gminy Dolsk
wniosku o wszczęcie procedury wygaszającej mandat radnego Miasta i Gminy Dolsk
Romualda Nawrota, z powodu zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy Dolsk i tym
samym nie spełnienia wymogu posiadania biernego  i czynnego prawa wyborczego.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Jan Rzepczyński prosi o odpowiedź kto z Klubu radnych podpisał się pod
wnioskiem, gdyż jest to wniosek daleko idący i poważny.
-radny J. Kaczmarek poinformował, że wniosek podpisała jedna osoba.

Głosowano w sprawie:
zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zasadności wniosku złożonego przez Klub
Radnych Gminy Dolsk w dniu 29 maja 2019 roku.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
BRAK GŁOSU (1)
Romuald Nawrot
NIEOBECNI (1)
Monika Gmerek

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr X/68/19 Rady Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania zasadności wniosku
złożonego przez Klub Radnych Gminy Dolsk w dniu 29 maja 2019 roku została przyjęta 13
głosami „za”.  Radny R. Nawrot nie brał udziału w glosowaniu. Uchwała stanowi załącznik nr
14 do protokołu.

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

 Podczas obrad IX sesji nie zostały złożone interpelacje i zapytania radnych.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zostały złożone zapytania i interpelacje.

14. Wolne głosy i wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Krystian Mejza prosi o usunięcie z parkingu morelowego wraku samochodu, który
stoi tam już od bardzo długiego czasu.
- Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że 2 tygodnie temu osobiście złożył taki
wniosek.
- radny Krystian Mejza prosi Panią Skarbnik o odpowiedź ile kosztuje usługa zamiatarką
uliczną.  Jednocześnie prosi o udzielenie sołtysowi wsi Kotowo odpowiedzi na złożony
wniosek odnośnie ścinki gałęzi świerku, które są tuż przy linii wysokiego napięcia.
- radna Janina Pawełczyk proszę Panią Burmistrz o odpowiedź gdyż warunki atmosferyczne
są niesprzyjające gdyż pojawia się susza  i gradobicia, czy została powołana na ten rok
komisja odnośnie suszy i ilu będzie liczyć przedstawicieli i czy z ramienia Urzędu też są w
niej osoby.
- Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska poinformowała, że  komisja
jest taka jaka była, liczyć będzie 3 osoby, z ramienia Urzędu nie ma nikogo.
- Przewodniczący Rady R. Nawrot- poinformował, że dwie sesje wstecz radny J.
Kaczmarek odczytał pismo odnośnie uwag przedstawionych przez R. Nawrota, a
odnoszących się do składanych interpelacji i pism. Tym razem Przewodniczący skierował
słowa do radnego J. Kaczmarka i przypomniał sytuacje i wnioski składane przez radnego J.
Kaczmarka, a dotyczące wydarzeń z poprzedniej kadencji. Przypomniał sytuację z
października 2015 roku gdy wybierani byli kandydaci na ławników i co wynika z protokołów
nie zostały sylwetki zaprezentowane dokładnie i nie pozwolono kandydatom na zabranie
głosu co wyjaśniłoby pewne kwestie. Wniosek dotyczący obniżki wynagrodzenia dla
ówczesnego Burmistrza, również został złożony poza czasem posiedzenia i po burzliwej
dyskusji musiał zostać wycofany. Również od szeregu lat jest radny J. Kaczmarek
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przeciwnikiem przeprowadzenia remontu ul. Garncarskiej. Wniosek Klubu Radnych z dnia 29
maja 2019 roku, który został przez radnego J. Kaczmarka podpisany zdaniem
Przewodniczącego R. Nawrota również nasuwa wiele wątpliwości i można mieć wątpliwości
co do prawdomówności radnego J. Kaczmarka.  Te przedstawione sytuacje obrazują
niekorzystną politykę prowadzoną przez radnego, uwidaczniają podział i zamiast rozpocząć
współpracę z czystą kartą przywoływane zostają negatywne obrazy z przeszłości. Kandydaci
PSL zdaniem R. Nawrota podjęli decyzję, że są w konstruktywnej opozycji bez analizy nowej
sytuacji.
- radny Jarosław Kaczmarek zabrał głos i przedstawił swoją ocenę sytuacji i poinformował,
że:
· Nie uczestniczył w pracach zespołu ds. oceniania kandydatów na ławników,
· Wniosek o obniżkę wynagrodzenia złożył radny A. Michałowski,
· Zmiana przewodniczącej Komisji Budżetu J. Chojnackiej została zawarta w treści

protokołu z posiedzenia komisji,
· Pod wnioskiem Klubu Radnych jest widoczne nazwisko i oznacza że ta osoba podpisała

się pod wnioskiem,
- radna Janina Pawełczyk zauważyła, że opozycja o której Przewodniczący R. Nawrot
wspomina głosując dzisiaj dała duży kredyt zaufania Pani Burmistrz i szansę na prowadzenie
otwartych rozmów.
- radny Filip Szczepaniak skierował  do radnych prośbę o współpracę. Dzisiaj młodzi radni
są przerażeni sytuacjami które mają miejsce, kierowanie indywidualnych ataków nie daje
pozytywnego obrazu. Wspominanie tego co było w latach poprzednich tak naprawdę
do niczego konstruktywnego nie doprowadzi, a cięte riposty dają tylko negatywny obraz
radnego  i całej sytuacji która ma u nas miejsce. Prosił radnych aby indywidualne wyjaśniać
pomiędzy sobą wątpliwości bez roztrząsania ich bo to do niczego dobrego nie prowadzi, a
daje zły przykład, który przekłada się niestety na sytuację w poszczególnych wioskach.
Poprosił o pokazywanie dobrego przykładu, należytej współpracy.
- Przewodniczący R. Nawrot zacytował pismo które złożyła radna S. Czaplicka Zaremba
na sesji kwietniowej jako odpowiedź skierowaną do radnego J. Rzepczyńskiego w którym
radna  mówi, że radny jest osoba niezależną i ma prawo głosować zgodnie ze swoim
sumieniem  i nie musi się z tego tłumaczyć, to dlaczego niektórzy radni zdaniem R. Nawrota
nie podają ręki innemu radnemu? Na zakończenie Przewodniczący R. Nawrot poprosił o
„zasypywanie rowu” i zgodną współprace.
Szczegółowy tok dyskusji i obrad dostępny jest na stronie
https://edolsk.pl/2018_2023_VIII_kadencja/20190617_X_Sesja_RMiG_Dolsk_na_BIP.

15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot  podziękował  wszystkim uczestnikom za przybycie
na obrady X Sesji Rady Miasta i gminy Dolsk. Obrady zakończono o godzinie 12.43.

Protokolant Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Agnieszka Bąk Romuald Nawrot


