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RF.0002.07.2020

Protokół nr XXIII/20

z  XXIII  Sesji  Rady  Miasta  i  Gminy  Dolsk  odbytej  w  dniu  23  września  2020  r.  w  sali
widowiskowej. Obrady rozpoczęto 23 września 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz.
14:40 tego samego dnia.

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

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

W obradach uczestniczyli również:
1. Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Mirella Godawa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
3. Magdalena Surmicka- Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Witold Opielewicz - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji/Radny

Powiatowy,

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XXIII 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 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
informacyjny w tym zakresie umieszczony jest na drzwiach wejściowych na salę
oraz na stronie internetowej gminy Dolsk w zakładce transmisje sesji rady.
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2. Przedstawienie porządku obrad./załącznik 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 3/
Burmistrz B. Wierzbińska przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej, natomiast
Skarbnik M. Surmicka przedstawiła informację o wydanych zarządzeniach.

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

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka. Poinformowała, że po stronie dochodów
zmianie ulegają następujące działy:
758 Różne rozliczenia:
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)) o kwotę 71 735,71 zł.
- zwiększa się planowane dochody w § 6330 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych)) o kwotę 11 114,72 zł.
- zwiększa się planowane dochody w § 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę 500 000,00 zł. Środki
pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady
Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych
przez jednostki samorządu terytorialnego § 2, ust. 1, pkt 1.
Natomiast po stronie wydatków zmianie uległy działy:
600 transport i łączność:
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 200,00 zł na wniosek Sołectwa Drzonek,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 472,00 zł na
wniosek Sołectwa Rusocin
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o
kwotę 497 000,00 zł poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w
budżecie na 2020 rok finansowanych z własnych środków.
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 000,00 zł poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na
2020 rok finansowanych z własnych środków,
- zwiększa się planowane wydatki o  kwotę 45 366,00 zł w § 6050 (Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych) na zadanie pn. „Remont i modernizacja przedszkola w
Ostrowiecznie” finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji
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Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie
wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 45 366,00 zł w § 6050 (Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych) na zadanie pn. „Remont i modernizacja przedszkola w
Ostrowiecznie” finansowane ze środków własnych,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o
kwotę 82 850,43 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
- zwiększa się planowane wydatki o  kwotę 376 000,00 zł w § 6050 (Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych) na zadanie pn. „Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w
Dolsku”  finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie
wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 376 000,00 zł w § 6050 (Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych) na zadanie pn. „Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w
Dolsku”  finansowane ze środków własnych,
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
255,90 zł, w tym:
* na wniosek sołectwa Pokrzywnica zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 440,06 zł,
* na wniosek sołectwa Kotowo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 009,92 zł,
* na wniosek sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 313,96 zł,
W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 1 600,00 zł,
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
2 723,52 zł, w tym:
* na wniosek sołectwa Pokrzywnica zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 188,12 zł,
* na wniosek sołectwa Trąbinek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 240,00 zł,
* na wniosek sołectwa Drzonek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 823,00 zł,
* na wniosek sołectwa Rusocin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 472,40 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 6 935,00 zł,
w tym:
* na wniosek sołectwa Pokrzywnica zwiększ się planowane wydatki o kwotę 8 500,00 zł,
* na wniosek sołectwa Trąbinek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 565,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3 405,00 zł,
w tym:
* na wniosek sołectwa Lubiatówko zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 600,00 zł,
* na wniosek sołectwa Trąbinek zwiększ się planowane wydatki o kwotę 1 805,00 zł,

 - zwiększa się planowane wydatki o  kwotę 78 634,00 zł w § 6050 (Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych) na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego
do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki”
finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia
na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego,
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- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 78 634,00 zł w § 6050 (Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych) na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego
do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki”
finansowane ze środków własnych.
926  Kultura fizyczna:
- zmniejsza się planowane wydatki w 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
8 917,29 zł w tym:
* na wniosek sołectwa Kotowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 005,92 zł,
* na wniosek sołectwa Trąbinek zwiększa się planowane wydatki o kwotę 754,00 zł,
* na wniosek sołectwa Drzonek zwiększa się planowane wydatki o kwotę 223,00 zł,
* na wniosek sołectwa Pokrzywnica zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 6 467,82 zł
* na wniosek sołectwa Mełpin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 369,00 zł,
* na wniosek sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 051,55 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 754,00 zł
na wniosek sołectwa Trąbinek,
- zmniejsza się planowane wydatki w 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 273,49 zł
w tym:
* na wniosek sołectwa Kotowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4,00 zł,
* na wniosek sołectwa Mełpin zwiększa się planowane wydatki o kwotę 369,00 zł,
* na wniosek sołectwa Lubiatówko zwiększa się planowane wydatki o kwotę 765,51 zł,
* na wniosek sołectwa Pokrzywnica zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 404,00 zł.
W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk zwróciła uwagę, że w odczytanych dokumentach jest,  a w  tych
umieszczonych w aplikacji e-sesja nie ma wzmianki o budowie świetlicy w Księginkach.
- Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że w uzasadnieniu do uchwały znalazł się błąd
w dziale 921 § 6050, który został sprostowany na posiedzeniu komisji w dniu 21 września
2020 r.
- Radna J. Pawełczyk prosi o odpowiedź dlaczego w przedstawionej uchwale zwiększamy
wydatki na oświatę aż o 500.000,00 zł i czy nauczyciele za czas nauki zdalnej prowadzonej
od marca mieli wypłacone nadgodziny.
- Skarbnik M. Surmicka w momencie omawiana budżetu na 2020 roku była mowa
o konieczności dołożenia w dziale oświaty w ciągu roku 2020 ok 450.000,00 zł, wynikało
to z konieczności uzupełnienia środków przeznaczonych na wypłatę i planowane od września
2020 roku podwyżki wynagrodzeń. Na dzień przygotowania projektu uchwały nie było
jeszcze prawomocnego rozporządzenia mówiącego o 6% podwyżce, kwota która jest ujęta
w powyższej uchwale będzie jeszcze musiała zostać skorygowana. Skarbnik poinformował,
że nie była przekazana przez Dyrektorów informacja czy zostały wypłacone nadgodziny
na czas pracy w czasie pandemii.
Radna J. Pawełczyk poprosiła o przygotowanie na kolejną sesję informacji czy Dyrektorzy
szkół wypłacili wynagrodzenia za nadgodziny. Jeżeli nie były wpłacona to jakiego rzędu
są to oszczędności.
Jednocześnie radna poprosiła o informację dlaczego została wybrana droższa oferta na remont
kanalizacji deszczowej na ulicy Podgórnej, gdyż była mowa o dwóch ofertach jednej
w wysokości ok. 300.000,00 zł, a drugiej wyższej.
- Burmistrz B. Wierzbińska poinformowała, że została wybrana tańsza oferta.
- Radny J. Woroch poinformował, że nauczyciel który pracował zdalnie nie miał w tym
czasie urlopu czy wakacji i jeżeli miał w programie nadgodziny to je realizował.  Nie rozumie
radny skąd się biorą pytania o  oszczędności.
- Radna J. Pawełczyk (Ad Vocem) zadała pytanie odnośnie nadgodzin gdyż dostała
informację, że nie były one wypłacane i dlatego chce sprawdzić te informacje.
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- Radny J. Kaczmarek czy został rozliczony fundusz sołecki i w jakiej wysokości jest
to zwrot.
- Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że zwrot funduszu sołeckiego jest ujęty
w dzisiejszej uchwale w załączniku nr 1. Po stronie dochodów jest kwota 71 735,71 zł oraz
11 114,72 zł.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego
Komisji Budżetu o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk,  Jan  Rzepczyński,  Filip  Szczepaniak,  Paweł Taciak,  Szymon  Taciak,  Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Aneta Podpołucha

Uchwała nr XXIII/164/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok została uchwalona
14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

6. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zostały złożone interpelacje podczas obrad XXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

7. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:
- Radny J. Kaczmarek – odczytał pismo Samorządu Mieszkańców Wsi Lubiatówko, które
wraz ze złożonym wnioskiem w sprawie naprawy i wyłożenia kostką drogi gminnej nr 440
(RF. 0003.12.2020), stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
- Radna S. Czaplicka-Zaremba- skierowała podziękowania w stronę  Pani Burmistrz
B. Wierzbińskiej, Przewodniczącego Rady R. Nawrota, Radnego Powiatowego
W. Opielewicza, Starosty Śremskiego oraz Dyrektora Dróg Powiatowych w Śremie
za wykonanie chodnika i naprawę drogi w miejscowości Rusocin.
- Przewodniczący Rady R. Nawrot podziękował za miłe słowa skierowane m. in. w jego
stronę, które świadczą o tym, że wszyscy wspólnie zabiegają o to, aby realizacje pewnych
inwestycji w tym trudnym czasie były realizowane. Duże podziękowania należy skierować
w  stronę Starostwa  Powiatowego  w  Śremie,  gdyż to  właśnie  gmina  Dolsk  w  ogólnym
rozrachunku ma dostać wsparcie w okolicy 1.500.000,00 zł, natomiast w gmina Śrem
800.000,00 zł, a Książ Wlkp. 500.000,00  zł.
- Radna J. Pawełczyk nawiązując do posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 21 września
2020 roku, w temacie omówienia projektu statutów sołectw, stwierdziła, że zostało one
zwołane niezgodnie z § 63 Statutu Gminy Dolsk, gdyż nie zostało wystosowane zaproszenie
do organów pomocniczych gminy.
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- Przewodniczący Rady R. Nawrot posiedzenie było zwołane dla radnych, aby Z-ca
Burmistrza M. Godawa zapoznała nas z ustaleniami i procedurami opracowanymi przez
Mecenasa M. Kropidłowskiego.
- Zastępca Burmistrza M. Godawa zwołanie tego posiedzenia miało na celu
poinformowanie tylko radnych o kwestiach formalno-prawnych złożonej przez prokuratora
skargi oraz przedstawienie orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
co do poszczególnych statutów, gdyż jest duża rozbieżność w treści wyroków. Radnym
przedstawiony został projekt statutu, aby mieli świadomość co zostanie przekazane sołtysom
na jutrzejszym posiedzeniu i z czym będą musieli zapoznać się mieszkańcy. Celowo
rozdzielono pierwsze spotkanie informacyjne, aby radnych i sołtysów zaznajomić
z informacjami oraz procedurami w odpowiednim dla potrzeb zakresie. Kolejnym etapem
po przeprowadzonych konsultacjach w sprawie statutów i zebraniu wszystkich uwag będzie
zwołanie posiedzenia radnych,  na którym omówione zostaną wszystkie sugestie i powstanie
ostateczny projekt statut, na to posiedzenie zostaną zaproszeni sołtysi.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie
na obrady XXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk i o godz. 14:40 zakończył obrady.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Romuald Nawrot

Protokolant
Agnieszka Bąk


