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RF. 0002.01.2020

Protokół nr XVII/20
z XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 22 stycznia 2020 w sali

widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

Obrady rozpoczęto 22 stycznia 2020 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:03 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. Maria Woroch – Zastępca Kierownika Referatu Finansowego,
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
5. Kierownicy jednostek Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku,
6. Witold Opielewicz – Radny Powiatu Śremskiego,
7. Józef Czupała Powiatowy Lekarz Weterynarii,
8.  Mieszkańcy,
9. 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 XVII 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
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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
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
i 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
M. Woroch przedstawiła informację o wydanych zarządzeniach.

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że na sali obecnych już jest 15 radnych,
radny Sz. Taciak dołączył do obrad.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. /załącznik nr4/
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej.

5. Przedstawienie informacji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie
zagrożeń związanych z ASF oraz ptasią grypą.

Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał Powiatowego Lekarza Weterynarii Pana Józefa
Czupałę i poprosił o przedstawienie informacji o zagrożeniach związanych z ASF oraz ptasią
grypą.
J. Czupała podziękował za zaproszenie i chęć zapoznania się z informacjami, które w różnych
źródłach są przedstawiane w tym temacie. Afrykański pomór świń (African swine fever -
ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz
dzików. Z ASF na naszym terenie walczymy od roku 2014, zagrożenie przesuwa się coraz
bardziej na zachód naszego kraju, zaskoczył nas przypadek wykryty w województwie
lubuskim. Obecnie wirus znajduje się na pograniczu 3 województw: lubuskiego,
dolnośląskiego i wielkopolskiego. Problemu tego nie można zbagatelizować i wszyscy muszą
się odpowiednio do niego przygotować poprzez wprowadzenie profilaktyki i przestrzegania
zasad higieny. Najważniejsze jest aby wirus nie dotarł do gospodarstw, w których
prowadzona jest hodowla trzody chlewnej. Migracja ludzi, transport samochodowy oraz
niewpuszczanie ludzi postronnych, niepracujących w gospodarstwie powinny zostać do
minimum ograniczone, gdyż każdy niepotrzebny kontakt niesie za sobą ryzyko wprowadzenia
wirusa do gospodarstwa. Najważniejszy jest rozsądek i zachowanie zasad higieny polegającej
na np. zmianie odzieży, obuwia aby nie pracować w tym samym stroju w chlewni, a następnie
przemieszczać się w nim poza pracą.
Afrykański pomór świń nie zagraża ludziom, niemniej wszyscy pracownicy muszą dbać
o higienę i przestrzegać reguł bioasekuracji. Mogą oni bowiem przenosić wirusa na odzieży,
dlatego powinni dezynfekować ręce, zmieniać odzież roboczą, korzystać z mat
dezynfekcyjnych. Wirus nie jest groźny dla ludzi, ale powoduje duże straty dla hodowców,
gdyż w przypadku wykrycia wirusa powoduje to automatycznie wniosek o zlikwidowanie
całego stada. Wirusa ASF się nie leczy, państwo rekompensuje jedynie straty poniesione
przez hodowców.
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Rozprzestrzeniający się w Polsce wirus afrykańskiego pomoru świń zbiera żniwo i kraje
ościenne wprowadzają embarga na towary i wyroby z Polski. Zasady bioasekuracji, choć
kosztowne, niosą z sobą ograniczenie zakażeń wśród zwierząt i pozwalają utrzymać wyniki
produkcji. Ważnymi zasadami bioasekuracji będzie ograniczenie kontaktu bezpośredniego i
pośredniego. W tym drugim przypadku należy szczególnie dbać o higienę sprzętu, środków
transportu, paszy i wody, zwierząt, a także pracowników. Poziom stosowanych wymogów
bezpieczeństwa zależy od obszaru, w jakim znajduje się gospodarstwo czy przetwórnia.
Obszary dzielimy na:

· obszar ochrony (żółty),
· obszar objęty ograniczeniami (czerwony) – przeważnie występują w rejonach, gdzie

wykryto ASF u dzików,
· obszar zagrożenia (niebieski) – występują w rejonach gdzie zidentyfikowano ogniska

wirusa u trzody chlewnej.

W przypadku stwierdzenia ogniska ASF podejmowane są m.in. następujące czynności
prowadzone pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej:

· wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF muszą zostać
niezwłocznie zabite, a ich zwłoki zniszczone;

· zniszczeniu podlegają również obecne w gospodarstwie wszelkie produkty pozyskane
od świń, wszelkie przedmioty i substancje (w tym pasze), które mogły zostać skażone
wirusem ASF, a nie mogą zostać odkażone;

· gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy
użyciu odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie
unieszkodliwiające w stosunku do wirusa ASF;

· po zakończeniu wszelkich niezbędnych działań musi minąć odpowiednio długi okres,
zanim w gospodarstwie ponownie będą mogły być umieszczone pierwsze świnie
(co najmniej 40 dni od dnia zakończenia oczyszczania i dezynfekcji);

· wokół ogniska ASF wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej
3 km) i obszar zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony);
w obszarach tych obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia (przede
wszystkim w odniesieniu do możliwości przemieszczania świń) połączone z nadzorem
nad stanem zdrowia świń w tych obszarach.

Graniczymy z żółtą strefą ochronną, gdzie już są podejmowane określone działania ochronne.
Powiat śremski aktualnie znajduje się w tzw. strefie WAMTA (Wider Area for Medium Term
Actions), co oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na dziki. Jesteśmy po spotkaniach
z myśliwymi, prezesami i łowczymi kół łowieckich. Myśliwi podeszli do tego tematu bardzo
odpowiedzialnie. Trwa odstrzał dzików. Lekarz uważa, że w tej chwili jest to jedyne rozsądne
rozwiązanie, a myśliwi za odstrzał dostaną zapłatę, a gdyby zbierali padlinę sami,
zobowiązani byliby do zapłaty za jej utylizację.
W grudniu na terenie powiatu myśliwi odstrzelili 250 szt. dzików. Pieniądze z odstrzałów
trafiają do kół łowieckich, które zebrane środki mają przeznaczyć na budowę chłodni.
Odstrzelone zwierzęta muszą być przechowywane w chłodniach do czasu przeprowadzenia
badań. Badania są obowiązkowe. Gdy zwierzęta są zdrowe, to zasady są podobne jak
w strefie białej, a gdy jest stwierdzony wirus, to obowiązkowo trzeba je zutylizować.
J. Czupała uważa, że gdy zostanie poważnie ograniczona ilość dzików i dojedzie do tego
zdrowy rozsądek ludzi, to z problemem wirusa jesteśmy w stanie sobie poradzić.
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Ptasia grypa to zakażenie, które wywoływane jest przez wirus grypy typu A, obecnie
występujący w postaci H5N8. Zazwyczaj występuje u ptactwa, chociaż zdarzają się również
przypadki zakażenia u ludzi. Głównym rezerwuarem ptasiej grypy jest drób oraz dzikie
zwierzęta, takie jak gołębie oraz kaczki i gęsi. Wirus ptasiej grypy może rozprzestrzeniać się
w powietrzu, a także poprzez nawozy. Źródłem możliwego zakażenia oprócz wody, może być
również skażona pasza oraz niezdezynfekowana odzież robocza i sprzęt oraz zanieczyszczone
środki transportu. Wirus ptasiej grypy ginie powyżej 50 stopni Celsjusza, dlatego nie należy
się obawiać jedzenia gotowanego/smażonego drobiu czy jaj.
Walka z ptasią grypą i ASF odbywa się przede wszystkim przez działania administracyjne
polegające przede wszystkim na likwidacji stada. Państwo również w tym przypadku
refunduje straty, które poniósł właściciel w związku z decyzją Powiatowego Lekarza
Weterynarii.
Wykrycie ogniska ptasiej grypy oznacza wyznaczenie wokół niego dwóch stref:
zapowietrzonej oraz zagrożonej. Pierwsza obejmuje teren o promieniu 3 km wokół ogniska
choroby, druga jest znacznie większa, gdyż obejmuje obszar o promieniu 10 km wokół
zainfekowanego gospodarstwa. W obu przypadkach wprowadzane są liczne obostrzenia,
do których należy się bezwzględnie zastosować.
Zarówno obszar zapowietrzony, jak też zagrożony muszą być również odpowiednio
oznakowane. Rozporządzenie mówi o tablicach ostrzegawczych z napisem: „Uwaga, wysoce
zjadliwa grypa ptaków” wraz z określeniem odpowiedniego obszaru. Tablica i napis na niej
mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów.
Na drogach obowiązkowe jest również wykładanie mat dezynfekcyjnych.
Powiat śremski i Inspektorat Weterynaryjny jest dobrze przygotowany do zwalczania
przypadków wirusów. Problem, z którym musimy się zmierzyć to czynnik ludzki
i ograniczona ilość osób, które są zainteresowane współpracą, gdyż coraz mniejsza jest ilość
lekarzy którzy pracują w zawodzie i mogą kontrolować hodowle.
Mamy ogromną gamę możliwości, ale również trochę problemów, z którymi musimy się
zmierzyć, jesteśmy jednak dobrej myśli, gdyż praca na określonym terenie gdzie wszyscy się
znamy i możemy liczyć na obopólną współpracę z urzędami, samorządami bardzo wspomaga
nasze działania.
Przystąpiono do zadawania pytań:
- radny R. Nawrot zauważył, że strefa zapowietrzona o promieniu 3 km obejmuje obszar
o średnicy 6 km, a strefa zagrożenia o promieniu 10 km obejmuje obszar o średnicy 20 km.
Gdyby ognisko pojawiło się w naszej gminie, to patrząc na organizację stref objęłby obszar
całej naszej gminy.
- radny J. Kaczmarek – w grudniu był przeprowadzony odstrzał na poziomie 250 szt., a jak to
wyglądało w innych miesiącach na terenie naszego powiatu.
- J. Czupała – odstrzał rządzi się innym prawem, ale na terenie powiatu w zeszłym roku był
na poziomie 1200 szt. Przyrost naturalny dzików jest wysoki, na co wpływa również klimat
i brak mrozów.
- radny J. Rzepczyński poinformował, że łowczy z Dolska odstrzelili w 2019 roku 180 szt.,
a jeszcze rok wcześniej 60 szt.
- radna J. Pawełczyk prosi o poinformowanie, na jakiej zasadzie będą rozmieszczone
chłodnie, gdyż na terenie gminy Dolsk funkcjonują 2 koła łowieckie.
- J. Czupała – poinformował, że ma obiecane 6 kontenerów z tego względu, że w każdym
miejscu powinny być 2 kontenery funkcjonujące na zasadzie wymiany; problem powiatu
śremskiego polega na tym, że na naszym terenie funkcjonuje 5 obwodów lasów
państwowych, nadleśnictwa są spoza terenu powiatu śremskiego. Z powiatem poznańskim
prowadzimy rozmowy, że jeżeli chodzi  o Dolsk, to najprawdopodobniej kontenery będą
postawione w obecnym punkcie składania dziczyzny w Lubiatowie. Powiatowy Lekarz
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Weterynarii zakupuje i przekazuje kołom łowieckim kontenery, ale uzbrojenie i ponoszenie
kosztów użytkowania będzie spadało na koła łowieckie. Powiatowy Lekarz Weterynarii
przekazuje chłodnie nieodpłatnie wskazanym kołom łowieckim.
- radny R. Nowrot – ARiMR uruchomiła program bioasekuracji z której mogli skorzystać
rolnicy – czy widać efekty tej pomocy czy faktycznie zostały zakupione środki wspomagające
walkę z wirusami.
- J. Czupała – poinformował, że na terenie powiatu śremskiego mała grupa rolników
skorzystała z tego programu, był czas na edukację, teraz należy działać systemem 1-1,
wydajemy decyzję ale chciałbym, aby rolnicy byli bardziej przygotowani.
- radny S. Kaźmierski zaznaczył, że programy na ogrodzenie terenu i programy
na zlikwidowanie hodowli działają w innym zakresie, tak jak we wniosku było zapisane,
tak musiał on zostać zrealizowany.
- radny M. Michałowski –  dodał, że nie można było skorzystać z pomocy jeżeli jest
się hodowca jednocześnie bydła, trzody chlewnej i drobiu.
Na zakończenie Przewodniczący R. Nawrot wspomniał, że gdy pojawiły się pierwsze sygnały
o ASF na granicy rosyjskiej, gdzie musiały zostać zlikwidowane gospodarstwa,
to potajemnie były dowożone na nasze tereny prosięta i sprzedawane za bardzo niskie ceny,
a co najgorsze znajdowali się kupcy, którzy wprowadzali prosięta do swoich gospodarstw.
Ludzi powinni być świadomi zagrożeń, które są konsekwencją ich zachowań.

Przewodniczący podziękował J. Czupale za skorzystanie z zaproszenia i przedstawienie
informacji o ASF i ptasiej grypie, następnie ogłosił 15 min. przerwę.

Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 14.10

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Z-ca Kierownika Referatu Finansowego
M. Woroch. W projekcie uchwały budżetowej proponowane są następujące zmiany:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 319 283,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, po zmianach
plan dochodów wynosi 24 434 969,00 zł .
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, po zmianach
plan wydatków wynosi 22 915 686,00 zł .
Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 319 283,00 zł i po zmianie wynoszą 1 569 283,00 zł,
oraz zwiększa się plan przychodów o kwotę 50 000,00 zł i po zmianie wynoszą 50 000,00 zł.
W 2019 roku Gmina Dolsk zaciągnęła pożyczkę w wysokości 319 283,00 zł
na prefinansowanie zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki
nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach. Pierwotnie dotacja
która miała pokryć to zadłużenie  miała wpłynąć w 2019 roku, jednakże nastąpiła zmiana
terminu przekazania środków i zostaną one przekazane na rachunek Gminy w 2020 roku.
Dlatego dotacja została ponownie ujęta w budżecie po stronie dochodów w niniejszej uchwale
oraz zwiększono o tą samą kwotę rozchody budżetu. W momencie wpływu dotacji Gmina
Dolsk  zamierza  spłacić pożyczkę,  która  została  zaciągnięta  w  2019  roku.  Zmiana  planu
wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego – pod nazwą zakup autobusu szkolnego Jest
to kwota 50 000,- zł . Zwiększenie wydatków zostało pokryte w budżecie poprzez
wprowadzenie wolnych środków. Dokonano także przesunięć w rozdziale 92109 – Domy
i ośrodki kultury świetlice i kluby o kwotę 1 000,00 zł  z wynagrodzeń bezosobowych
na wydatki inwestycyjne.  Zmiany które zostały dokonane w uchwale budżetowej pociągają
za sobą uaktualnienie wartości finansowych w projekcie uchwały dotyczącej Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2029. Są to dochody wydatki rozchody i przychody oraz
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zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego
do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych poinformował, że projekt uchwały
został omówiony na posiedzeniu komisji, gdzie został zaakceptowany 4 głosami „za”. Wobec
braku dalszych pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do odczytania
tytułu uchwały i   przeprowadzenia głosowania nad projektem.
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)
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 XVII/112/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok została uchwalona 15 głosami „za”.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Z-ca Kierownika Referatu Finansowego
M. Woroch. Powtórzyła że przedstawiona uchwała jest konsekwencja zmian występujących
w uchwale budżetowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych poinformował, że projekt uchwały
został omówiony na posiedzeniu komisji, gdzie został zaakceptowany 4 głosami „za”. Wobec
braku dalszych pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do odczytania
tytułu uchwały i   przeprowadzenia głosowania nad projektem.
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
Wyiki 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 XVII/113/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029 została uchwalona
15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli,
szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2020 rok.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa.
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Zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami prawa, organ
prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe zobowiązany jest opracować na dany rok
kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalić
maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ponadto organ prowadzący przedszkola i szkoły
podstawowe zobowiązany jest ustalić formy i specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane na 2020 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sporu i Spraw Społecznych J. Woroch
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 tytułu uchwały i przeprowadzenia głosowania nad
projektem.

Głosowano w sprawie:
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch

Uchwała nr XVII/114/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty,
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form
i specjalności kształcenia na 2020 rok została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

d) w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Śrem.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska. W celu
wypełnienia wymogów Unii Europejskiej dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych,
w 2003 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
( KPOŚK), który pięciokrotnie aktualizowano ( ostatniej aktualizacji dokonano w 2017 r.).
Program zawiera wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalni ścieków, wraz z listą zadań zaplanowanych przez samorządy
do realizacji w terminach określonych w Programie. Zgodnie z uchwałą NR LI/973/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2014 roku nastąpiła
likwidacja aglomeracji Dolsk. W związku z przyjmowaniem przez oczyszczalnię ścieków
w Śremie ścieków pochodzących z obszarów położonych na terenie gminy Dolsk (Drzonek,
Wieszczyczyn), zasadne jest włączenie gminy Dolsk do aglomeracji Śrem.
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Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z dniem 1 stycznia 2018 r.
kompetencje w zakresie wyznaczania aglomeracji przyjęły samorządy gminne. Zgodnie
z art. 87 ust. 1 przywołanej ustawy aglomerację wyznacza się w drodze uchwały rady gminy.
Jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa
do wyznaczania aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców
(art. 87 ust.2). W celu wyznaczenia aglomeracji, zainteresowane gminy zawierają
porozumienie ( art.87 ust.3). Szczegółowe zasady współdziałania zostaną określone w drodze
porozumienia pomiędzy zainteresowanymi jednostkami samorządowymi, do zawarcia
którego został upoważniony Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji, gdzie został zaakceptowany
4 głosami „za”. Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił
do odczytania tytułu uchwały i  przeprowadzenia głosowania nad projektem.
Głosowano w sprawie:
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji Śrem.
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 XVII/115/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie
współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru
i granic aglomeracji Śrem została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.

e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego
wysokość stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Stawki opłaty za zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robót oraz za umieszczenie obiektów budowalnych, nie mogą
przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty
za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie może przekroczyć 200 zł.
W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty
za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz za umieszczenie obiektów
budowalnych, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego,
a stawka opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie może przekroczyć
20 zł. W myśl art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1815) organy jednostek samorządu terytorialnego dostosowują, w terminie 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wysokości stawek opłat określonych w uchwałach,
o  których  mowa  w  art.  40  ust.  8  ustawy  zmienionej  w  art.  2,  do  ich  wysokości  ustalonych
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niniejszą ustawą. Ponieważ stawki opłat określone w uchwale Nr XLVII/298/18 Rady Miasta
i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z 2018., poz. 6121) są wyższe niż stawki regulowane ustawą, podjęcie
uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.
Radny J. Woroch prosił o odpowiedź czy w § 3 ust.3 urządzenia infrastruktury
telekomunikacyjnej – wskazana jest opłata w kwocie 5 zł – jakiego okresu ona dotyczy.
M. Marchlewska odpowiedziała, że jest to opłata roczna.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F.
Szczepaniak poinformował, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji,
gdzie został zaakceptowany 4 głosami „za”. Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił
do odczytania tytułu uchwały i   przeprowadzenia głosowania nad projektem.
Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.
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 XVII/116/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego została
uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

f) w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych ze składu
komisji.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że w dniu 13 stycznia 2020 roku na jego
ręce złożona został rezygnacja radnego F. Szczepaniaka z funkcji członka Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych i wobec powyższego konieczne jest podjęcie uchwały o odwołaniu
członka Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych ze składu komisji.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
odwołania członka Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych ze składu komisji.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janina Pawełczyk
Uchwała nr XVII/117/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie
odwołania członka Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych ze składu komisji została
uchwalona 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym”. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.

g) w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ze składu komisji.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że w dniu 13 stycznia 2020 roku na jego
ręce złożona został rezygnacja radnego J. Worocha z funkcji członka Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji. Wobec powyższego konieczne jest podjęcie uchwały o odwołaniu
członka Komisji ze składu komisji.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ze składu komisji.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janina Pawełczyk
Uchwała nr XVII/118/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie
odwołania członka Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych ze składu komisji została
uchwalona 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym”. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.

h) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił o zgłaszania kandydatur spośród radnych do prac
w komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych. Radny P. Taciak zaproponował kandydaturę
radnego J. Worocha.
Radny J. Woroch wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku zgłoszeń kolejnych kandydatur Przewodniczący R. Nawrot odczytał tytuł
uchwały i przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
powołania radnego Jacka Worocha do składu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
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.
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Uchwała nr XVII/119/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie
powołania radnego Jacka Worocha do składu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
została uchwalona 11 głosami „za”, przy 4 „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik
nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił aby członkowie Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych ukonstytuowali się i przedstawili członka, który będzie pełnił funkcję
Przewodniczącego Komisji.
Radny J. Kaczmarek zauważył, że można przeprowadzić wybór Przewodniczącego Komisji
na najbliższym posiedzeniu komisji.
Przewodniczący Rady R. Nawrot zadecydował aby wyboru Przewodniczącego dokonać
podczas dzisiejszych obrad.
Po krótkiej przerwie radny Paweł Taciak poinformował, że w głosowaniu przy stosunku
głosów 3 „za” i 2 „przeciw”, Przewodniczącym Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
wybrany został radny Paweł Taciak.

i) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Uchwała nie została podjęta, gdyż nie zostały zgłoszone kandydatury radnych chętnych
do pracy w komisji.

7. Rozpatrzenie projektu Apelu w sprawie poparcia działań Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski w sprawie trudnej sytuacji finansów jednostek samorządu
terytorialnego.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski przekazało nam pismo z prośbą o przyjęcie stanowiska w celu podjęcia
otwartej i odpowiedzialnej dyskusji w temacie finansów samorządowych, które mogą się
znaleźć w naprawdę trudnej sytuacji.
Następnie została odczytana treść uzasadnienia do Apelu.
„W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła Uchwałę nr XVI/102/19
w sprawie budżetu miasta i gminy na 2020 rok. Ustawowy obowiązek został wykonany,
jednakże realizacja kolejnego budżetu wymagać będzie podwyższenia podatków i opłat
lokalnych, a także zmniejszenia wydatków bieżących, zrezygnowania z części inwestycji, czy
remontów infrastruktury komunalnej. Odciążenie podatkowe Polaków wpływa korzystnie na
ich bezpośrednią sytuację finansową, co należy przyjąć z zadowoleniem. Jednak przerzucanie
na barki samorządów lokalnych kosztów polityki rządowej, powoduje wyraźne uszczupleniu
dochodów własnych JST. Ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyżki
wynagrodzeń np. w oświacie i służbie zdrowia, czy podniesienia płacy minimalnej i zasad jej
naliczania, wreszcie ciągłe niedofinansowanie zadań zleconych oraz podwyżki cen energii
skutkujące wzrostem kosztów usług, powodują niebezpieczne dużą rozpiętość między
dochodami a wydatkami. Trudno się spodziewać, aby prognozowany wzrost dochodów z
podatków, zapobiegł problematycznej sytuacji, szczególnie że przychód zależeć będzie od
trudnej do przewidzenia koniunktury gospodarczej. Brak konkretnych rekompensat
pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych,
prowadzić będzie nieuchronnie do pogorszenia jakości życia mieszkańców naszych małych
ojczyzn.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, czując odpowiedzialność za pomyślny
rozwój społeczności lokalnych, wnosimy o ustawowe zmiany zasad organizacji finansów
publicznych i daleko idące ich przemodelowanie z poszanowaniem konstytucyjnej
zasady adekwatności dochodów do zadań powierzonych samorządom (art. 167 ust. 1
Konstytucji RP).
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Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie projektu Apelu w sprawie poparcia działań Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Wielkopolski w sprawie trudnej sytuacji finansów jednostek samorządu
terytorialnego.
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 XVII/2/2020 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 stycznia 2020 r.,  w sprawie
poparcia działań Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie trudnej
sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego został uchwalony 15 głosami
„za”.  Apel stanowi załącznik nr 13.

8. Interpelacje i zapytania radnych.
W dyskusji wzięli udział:

· Radna Janina Pawełczyk złożyła Interpelację która stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.  (RF. 0003.01.2020)

9. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:

· Radny Andrzej Michałowski – prosi o odpowiedź co przedsiębiorcy maja robić ze
śmieciami, jeżeli są właścicielami gospodarstwa powyżej 75 ha. Czy rolnik który jest
przedsiębiorcą może podpisać umowę na wywóz śmieci z firmami z Jarocina,
Gostynia.

· Burmistrz  B. Wierzbińska odpowiedział, że przedsiębiorca podpisuje umowę
z wybraną przez siebie firmą, która spełnia wszystkie wymogi i może odbierać śmieci.
M. Marchlewska dodała, że już każdy sam musi wiedzieć czy i w jakim zakresie jest
przedsiębiorcą i czy w związku z tym podlega wpisowi do BDO.

· Radny Jarosław Kaczmarek - prosi o zwrócenie uwagi i przypomina, że już wcześniej
zgłaszał problem związany z wycinką drzew i gałęzi przy drodze w Kotowie. Na
odcinku  100  m  zostały  gałęzie  wycięte,  ale  pojawiają się odrosty,  a  pozostała  część
pobocza nie została uporządkowana. Samochody nie są w stanie przejechać obok
siebie nie hacząc o nie. Kiedy ten temat zostanie zrealizowany do końca.

· Radna Janina Pawełczyk – czy gazociąg, który przebiega od drogi 434 przez Masłowo
w  kierunku Nowieczka – czy wpłynęło pismo informujące o wyłączenia  gazociągu
z użytkowania, gdyż firma demontująca słupki informowała o tym. Problem pojawi
się  z pozostałym w gruncie rurociągami i ewentualnym podziałem gruntów.
Jednocześnie jeżeli gazociąg zostanie wyłączony z użytkowania firma przestanie
uiszczać podatek.

· M. Marchlewska poprosiła aby radna po sesji przyszła do Referatu Gospodarczego
gdzie wspólnie przeanalizują temat.

· M. Woroch poinformował, że na ten moment nie wpłynęła deklaracja umniejszająca
podatek.
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· Radna J. Pawełczyk poprosiła o wspólne uzgodnienie terminu aby mogła się zebrać
komisja ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych  w celu
omówienia zasad współpracy w 2020 roku.

· Radny Jan Rzepczyński - poinformował, że docierają do niego niesprawdzone
informacje, że po Mełpinie krąży lista z nazwiskami osób popierających likwidację
koła łowieckiego w Dolsku. Radny chciałby uzyskać informację od radnego J.
Kaczmarka czy faktycznie taka lista jest.

· Radny J. Kaczmarek – potwierdził, że takowe pismo krąży po Mełpinie jak i również
po całej gminie, ale nie wie kto jest inicjatorem tej listy ani nie wie ile osób się pod nią
podpisało, nie wie również jaki będzie dalszy los tej listy.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie na
obrady XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk i o godz. 15:03 zakończył obrady.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Protokolant
Agnieszka Bąk


