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RF.0002.08.2020

Protokół nr XXIV/20

z  XXIV  Sesji  Rady  Miasta  i  Gminy  Dolsk  odbytej  w  dniu  24  września  2020  r.  w  sali
widowiskowej. Obrady rozpoczęto 24 września 2020 o godz. 18:00, a zakończono o godz.
18:10 tego samego dnia

W posiedzeniu wzięło udział 12 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 – 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 XXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Sesja została
zwołana w trybie pilnym na wniosek Pani Burmistrz B. Wierzbińskiej, w stosunku
do uchwały, która wczoraj została podjęta z powodu błędu który tam się wkradł.  Radni
zostali poproszeni o potwierdzenie swojej obecności poprzez zagłosowanie w programie e-
 Sesja, aby stwierdzić prawomocność obrad. Przewodniczący poinformował, że na sali
obecnych jest 12 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
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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.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 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 zmiana w uchwale
dotyczy zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu
zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki” .
W budżecie mamy zabezpieczone środki na zakończenie tej inwestycji. Zmiana polega
na tym, że po stronie wydatków nie zmienia się absolutnie nic, chodzi tylko o prawidłowe
ujęcie źródeł finansowania. Musimy zmniejszyć wydatki, które mamy finansowane
ze środków Unii Europejskiej o kwotę 39 590,00 zł, a zwiększyć wydatki finansowane
ze środków własnych.
Wynika to z faktu, że w momencie podpisania w 2018 roku umowy w budżecie zostały
zabezpieczone wydatki, jednak w międzyczasie został podpisany aneks, który dokonał
przesunięcia finansowania tych środków europejskich zwiększając pierwszą transzę,
a umniejszając drugą. Suma wydatków się nie zmienia. W dzisiejszej uchwale, która była
przygotowana i udostępniona w aplikacji nastąpiła zmiana w brzmieniu punku 1) w §1, który
brzmiał …”w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w planowanych wydatkach w załączniku nr 2
do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały” i został zastąpiony
słowami ..” w załączniku Nr 2 – planie wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk na 2020 r.,
dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 39 590,00 zł w § 6057 (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 europejskich,
- zwiększa się planowane wydatki o  kwotę 39 590,00 zł w § 6059 (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.
W dyskusji wzięli udział:
- Radny J. Kaczmarek – czy inwestycja została definitywnie zakończona i czy  awaria
wodociągowa, która miała miejsce w świetlicy w Księginkach wpłynęła w jakikolwiek
sposób na odbiór ?
- Skarbnik M. Surmicka – awaria rzeczywiście miała miejsce, ale nie wpłynęła
w jakikolwiek sposób na odbiór inwestycji.



3

Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
P. Taciak poinformował, że komisja przedmiotowy projekt uchwały zaakceptowała 3 głosami
„za”.
Głosowano w sprawie:
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian
Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł
Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha

Uchwała nr XXIV/165/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 września 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok została uchwalona
12 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

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

7. Wolne głosy i wnioski.
Nie zostały zgłoszone wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie
na obrady XXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk i o godz. 18:10 zakończył obrady.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Romuald Nawrot

Protokolant
Agnieszka Bąk


