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RF. 0002.02.2020

Protokół nr XVIII/20
z XVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 26 lutego 2020 w sali

widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.
Obrady rozpoczęto 26 lutego 2020 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 15:42 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków wg listy obecności stanowiącej załącznik
nr 1 do protokołu i przedstawionego poniżej wyszczególnienia.
Obecni:
1. Sylwia Czaplicka-Zaremba
2. Monika Gmerek
3. Elżbieta Jańczak
4. Jarosław Kaczmarek
5. Stanisław Kaźmierski
6. Krystian Mejza
7. Andrzej Michałowski
8. Romuald Nawrot
9. Janina Pawełczyk
10. Aneta Podpołucha
11. Jan Rzepczyński
12. Filip Szczepaniak
13. Paweł Taciak
14. Szymon Taciak
15. Jacek Woroch

W obradach uczestniczyli również:
1. Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Mirella Godawa – Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
3. Magdalena Surmicka- Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
5. Kierownicy jednostek Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku,
6. Witold Opielewicz – Radny Powiatu Śremskiego,
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 XVIII 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 miasta i 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
poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian, w formie przedstawionej
w zaproszeniu.

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 sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
Dolsk./załącznik nr 5/

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka.  Poinformowała, że w projekcie uchwały
zostały wprowadzone następujące zmiany:
Po stronie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie:
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- na wniosek dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie zwiększa się planowane
dochody w § 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) o kwotę
6 000,00 zł.
Natomiast w wydatkach, w dziale 801 Oświata i wychowanie:
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- na wniosek dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie zwiększa się planowane
wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 6 000,00 zł.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska:
- zwiększa się planowane wydatki w § 2320 (dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego o kwotę 6 000,00 zł.
Następuje również zwiększenie przychodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wprowadzenia
do budżetu wolnych środków.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji, gdzie został zaakceptowany
5 głosami „za”. Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił
do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy 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.
Uchwała nr XVIII/120/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok została uchwalona 15 głosami „za”.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029.
Skarbnik M. Surmicka przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformowała,
że dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie prawa własności na rzecz
Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczna - wydłużono okres realizacji
przedsięwzięcia do roku 2023” oraz dodano limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023
roku. Stosownie do wprowadzonych zmian, zaktualizowano także limit zobowiązań oraz
łączne nakłady finansowe. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej
uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały przedstawiony na posiedzeniu komisji został zaakceptowany 5 głosami
„za”.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R Nawrot przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad uchwałą.
Głosowano w sprawie:
zmian 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
Uchwała nr XVIII/121/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029 rok została
uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z końcem roku budżetowego 2019.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka. W związku z pomyłką pisarską
w załączniku do uchwały Nr XVI/109/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w symbolu rozdziału
80104 o nazwie Szkoły Podstawowej należy podjąć niniejszą uchwałę w celu sprostowania
pomyłki i przyjęcia prawidłowego symbolu rozdziału dla Szkół Podstawowych 80101.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały przedstawiony na posiedzeniu komisji i został zaakceptowany 4 głosami
„za”, przy nieobecności 1 członka komisji.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R Nawrot przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad uchwałą.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego 2019.
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Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch.
Uchwała nr XVIII/122/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2019 została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.

d) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.
Poinformowała, że Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że do zadań burmistrza należy
gospodarowanie mieniem komunalnym. Przedmiotowa uchwała została podjęta w roku 2008
i dotyczyła ustalenia minimalnych stawek wywoławczego czynszu dzierżawnego za 1 ha
gruntu określoną w kwintalach pszenicy. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania prawne
przedmiotową uchwałę należy uchylić, bowiem regulowana przez nią materia leży
w kompetencji organu wykonawczego gminy. Burmistrz w swoim zarządzeniu określi nowe
obowiązujące stawki.
Wobec braku pytań i pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, która
przedmiotowy projekt zaakceptował 5 głosami „za”, uchwała po odczytaniu jej tytułu został
poddana głosowaniu.
Głosowano w sprawie:
wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch.
Uchwała nr XVIII/123/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie gminne, została uchwalona 15 głosami
„za”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

7. Rozpatrzenie projektu Apelu w sprawie budowy obwodnicy Dolska w ciągu drogi
wojewódzkiej 434.
Uzasadnienie do projektu Apelu przedstawił Przewodniczący Rady R. Nawrot.
Od szeregu lat, przez lokalny samorząd, podejmowane są starania mające na celu wdrożenie
rozwiązania zapewniającego poprawę zarówno warunków podróżowania, jak i zamieszkania
na terenie Dolska. Celem tych zabiegów jest budowa obwodnicy miasta. Wzmagający
się z roku na rok ruch samochodowy coraz bardziej utrudnia codzienne życie mieszkańców,
obniżając jego komfort. Stale zwiększająca się liczba pojazdów przejeżdżających przez ulice
miasta jest źródłem niepożądanej, ponadnormatywnej emisji spalin, hałasu i zanieczyszczeń,
a drgania wywoływane przez pojazdy ciężarowe są przyczyną niszczenia budynków
posadowionych wzdłuż drogi, biegnącej przez nasze miasteczko. Przy tak dużym natężeniu
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ruchu samochodowego i braku ścieżek rowerowych niemożliwym wręcz staje się korzystanie
z roweru, jako środka transportu, cieszącego się coraz większą popularnością. Także
poruszanie się pieszych, po fragmentarycznie bardzo wąskich chodnikach stwarza dla nich
realne niebezpieczeństwo. Istniejący układ komunikacyjny wobec stale rosnącego natężenia
ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej 434 stanowi rozwiązanie nieprzystające
do wymagań kierowców. Powstanie obwodnicy Dolska pozwoli na wyeliminowanie
istniejących obecnie uciążliwości, a także wpłynie korzystnie na rozwój miasta poprzez m. in.
wytyczenie nowych terenów pod aktywizację gospodarczą wzdłuż nowego ciągu
komunikacyjnego i na terenach sąsiednich. Apelujemy, by w momencie gdy gotowa będzie
koncepcja przebiegu obwodnicy wraz z decyzją środowiskową, nastąpiło wpisanie do budżetu
w/w zadania, co pozwoli na kontynuowanie działań dotyczących obwodnicy Dolska –
inwestycji niezwykle ważnej dla mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Jednocześnie
zapewniamy, że gmina jest gotowa przekazać na w/w cel drogi gminne, mogące stanowić
nasz wkład własny. Z uwagi na powyższe uwzględnienie w planach inwestycyjnych dalszych
działań związanych z budową obwodnicy Dolska jest dla społeczności naszej „małej
ojczyzny” sprawą niezwykle ważną.
Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia projektu Apelu w sprawie budowy obwodnicy Dolska w ciągu drogi
wojewódzkiej 434.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Apel nr XVIII/3/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie
budowy obwodnicy Dolska w ciągu drogi wojewódzkiej 434 został uchwalony 15 głosami
„za”. Apel stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

8. Interpelacje i zapytania radnych.
W dyskusji wzięli udział:
- Radna Janina Pawełczyk złożyła Interpelację, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
(RF.0003.02.2020)
- Przewodniczący Rady R. Nawrot zasugerował, aby interpelacje składane na sesji były
zwięzłe, krótkie i merytoryczne. Jednocześnie zauważył, że można je składać w okresie
międzysesyjnym, np. w trakcie posiedzeń poszczególnych komisji rady, w których niestety
radna nie uczestniczy.
- Radna J. Pawełczyk dodała, że treść interpelacji wynika z pytań, które przekazują jej
mieszkańcy.
- Radna Janina Pawełczyk złożyła Interpelację, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
(RF.0003.03.2020)
- Radna Janina Pawełczyk złożyła Interpelację, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
(RF.0003.04.2020)
- Radny Jarosław Kaczmarek złożył Interpelację, która stanowi załącznik nr 14
 do protokołu.(RF.0003.05.2020)

9. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:
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- Radny Krystian Mejza złożył Wniosek, który stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
(RF.003.06.2020). Jednocześnie radny złożył podziękowania za pomoc w organizacji turnieju
„Gol dla Dawidka”. Podziękowania stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
- Radny Paweł Taciak – poinformował, że podczas obrad Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych w dniu 26 lutego 2020 roku radni J. Kaczmarek oraz A. Michałowski złożyli
rezygnację z członkostwa w pracach komisji. Radny P. Taciak odniósł się do tej rezygnacji
i zauważył, że radni pracują do dobra gminy. Praca w komisji daje realny wpływ na to, co się
dzieje. Podstawą rezygnacji w pracach w komisji nie powinny być osobiste animozje, a radni
podejmując takie decyzje powinni opierać się na empirycznym doświadczeniu, a nie na
wyobraźni.  Rezygnacja została przekazana Przewodniczącemu Rady R. Nawrotowi.
- Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że zaplanowane było zaprezentowanie
zakupionego autobusu szkolnego, jednak ze względu na  warunki atmosferyczne zostało
to przełożone.
Złożył na ręce radnego Krystiana Mejzy gratulacje za organizację turnieju charytatywnego
„Gol dla Dawidka” i podziękował za wielkie zaangażowanie, życząc dalszych sukcesów
i przede wszystkim pomysłów i chęci do organizacji tego typu imprez.
Odniósł się również do informacji o rezygnacji radnych w pracach Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych i zadał retoryczne pytanie, aby radni zastanowili się nad sensem prac w radzie
i bycia w ogóle radnym, gdyż startując w wyborach każdy radny obiecał swoim wyborcom
pracę na rzecz gminy.
- Mieszkaniec Gminy, Z. Kierzkowski (wyraził zgodę na opublikowanie swoich danych
osobowych) poruszył temat opłat za gospodarowanie odpadami. Zdaniem mieszkańca
ustalona cena za wywóz śmieci jest kolosalnie duża, a kwota ulgi za postawienie
kompostownika na terenie gospodarstwa domowego w wysokości 2,00 zł jest kpiną.
Drugim zagadnieniem poruszonym przez mieszkańca był problem z odbiorem niektórych
odpadów, np. styropianu w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Odniósł się również do tematu pomostów na plaży miejskiej, które w związku z obniżeniem
się poziomu wód znajdują się częściowo na piasku, a są to pomosty pływające. Zasugerował
jednocześnie, aby ograniczyć korzystanie z naczyń  jednorazowych. Na zakończenie poprosił
o zwrócenie uwagi na sposób w jaki są prowadzone dyskusje, aby mniej w nich było
nienawiści.
- Mieszkaniec Gminy, J. Grzelka (wyraził zgodę na opublikowanie swoich danych
osobowych) podziękował za podjęcie Apelu w sprawie budowy obwodnicy Dolska, którego
uzasadnienie jest bardzo ciekawe i satysfakcjonujące. Zasugerował, aby w przyszłości można
dodać jeszcze jeden z argumentów przemawiających za budową obwodnicy, a mianowicie
ochronę zabytkowego kościółka pod wezwaniem Św. Ducha, który znajduje się tuż przy
drodze wojewódzkiej 434. Mieszkaniec zdaje sobie sprawę, że budowa obwodnicy
jest okresem długoletnim, a każde poparcie działań ze strony lokalnych władz  przybliża nas
do realizacji tego przedsięwzięcia.

10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie na obrady
XVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk i o godz. 15:42 zakończył obrady.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk
Romuald Nawrot

Protokolant
Agnieszka Bąk


