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RF.0002.05.2020

Protokół nr XXI/20

z XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 24 czerwca 2020 w sali
widowiskowej.
Obrady rozpoczęto 24 czerwca 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:56 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 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 organizacyjnych Gminy Dolsk.
6. Przedstawiciele prasy,
7. Mieszkaniec gminy.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XXI 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 13 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.



2

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 Raportu o stanie gminy Dolsk za rok 2019. /załącznik nr 5/

Sekretarz Gminy M. Godawa przypomniała, że Raport o stanie Gminy Dolsk za rok 2019
został przekazany do Biura Rady w dniu 29 maja 2020r.
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 2020 poz. 713) raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza
w roku poprzednim. W pierwszej części raport zawiera w szczególności realizację polityk,
programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

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 mu jednostek w zakresie
realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W  Raporcie  o  stanie  Gminy  Dolsk  za  rok  2019  zawarte  zostały  najważniejsze  kwestie
dotyczące  zaspokajania  zbiorowych  potrzeb  wspólnoty,  w  tym  m.in.  w  zakresie  oświaty,
zagospodarowania przestrzennego, dostępnej infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, a także dotyczące kultury, sportu i turystyki. Poza tymi
informacjami, w Raporcie jest również mowa o samorządowych finansach, stanie mienia
komunalnego i zrealizowanych inwestycjach.

Działalność Burmistrza z punktu widzenia realizacji zadań określanych przepisami prawa
jako zadania własne jednostek samorządu terytorialnego lub zadania zlecone z zakresu
administracji  rządowej,  wyraża  się w  pracy  podległego  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Dolsk  oraz
samorządowych jednostek organizacyjnych.

Podsumowując działalność Burmistrza w roku 2019 przedstawiono poniżej najważniejsze
zadania, jakie zostały podjęte oraz wykonane w roku ubiegłym, w sferze zadań i obowiązków,
jakie znajdują się w kompetencji gminy Dolsk jako jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią źródło wiedzy dla
mieszkańców na temat funkcjonowania samorządu gminnego. Mogą być one także podstawą
do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta, kierunków rozwoju gminy                    i
działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców.
W raporcie zostały przedstawione informacje ogólne o gminie Dolsk, strategie rozwoju oraz
realizowane programy i polityki. Ujęte zostały również informacje inwestycyjne i finansowe,
przebieg realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, infrastruktury drogowej, ochrony
środowiska, realizacja zadań z zakresu oświaty. W raporcie zostały zaprezentowane sołectwa
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gminy Dolsk, informacje ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalność
Ochotniczych Straży Pożarnych, działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych czy realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. Sport
i rekreacja, działalność kulturalna również znalazły swoje odzwierciedlenie w raporcie. Na
końcu raportu można wyczytać informację o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta
i Gminy Dolsk.
Jak zaznaczyła Sekretarz M. Godawa po raz pierwszy od 19 lat w Urzędzie Stanu Cywilnego
miał miejsce wpis w rejestrze urodzeń, gdyż na terenie gminy urodziło się dziecko.

6. Debata nad Raportem o stanie gminy Dolsk za rok 2019.
Przewodniczący Rady R. Nawrot otworzył debatę nad Raportem o stanie gminy Dolsk
za 2019 rok i poprosił radnych o zabranie głosu.
Wobec braku zgłoszeń radnych do wzięcia udziału w debacie, Przewodniczący Rady R.
Nawrot udzielił głosu mieszkańcowi, który złożył zgłoszenie udziału w debacie  w dniu 23
czerwca 2020 r. poparte 25 podpisami mieszkańców, z czego zostało zakwalifikowanych 23
z uwagi na nieczytelne dane. Czas w którym może się wypowiadać mieszkaniec to 10 min.
Zgłoszenie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

- uczestnik sesji – mieszkaniec T. Frąckowiak.

Na początku poprosił T. Frąckowiak aby Przewodniczący Rady R. Nawrot
nie kontaktował się z mieszkańcami, którzy podpisali zgłoszenie udziału w debacie
z pytaniem dlaczego to zrobili, gdyż jest to pewna forma wywierania nacisku
na mieszkańców, którzy umieścili swój podpis pod zgłoszeniem udziału w debacie.
Zaznaczył również , że żaden mieszkaniec nie odmówił podpisania zgłoszenia. Następnie
Pan T. Frąckowiak skierował podziękowania w stronę Pani Sekretarz za przyjęcie uwag
z 2019 roku i sporządzenie zwartego, syntetycznego raportu, który zwyczajnie przyjemnie
się czyta. Debatę nad raportem mieszkaniec zaczął od podsumowania działalności burmistrza
i zaznaczenia spraw w których jego zdaniem zabrakło szybkiej reakcji burmistrza i sprawnego
rozwiązania problemu. W kolejnym punkcie mieszkaniec przytoczył przykłady braku działań
o których wspominał wcześniej. Były to:

· „Na przełomie roku, za pośrednictwem interpelacji złożonej przez radną Monikę
Gmerek zwrócił uwagę, że na plaży i w parku w Dolsku nie działa aż 19 z 30 lamp.

· Na początku maja zwrócił uwagę na niewykoszony teren przy tzw. Przestrzeni spotkań
na Podrzekcie, a w połowie tego samego miesiąca opublikował na portalu
społecznościowym film z mleczami oraz trawą przerastającą ławki w naszym parku.

· W czerwcu 2019, a dokładniej w pierwszym dniu wakacji, w celu zwiększenia
bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży, nagłośnił fatalny wygląd pomostu stwarzającego
zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, na tzw. gostyńskiej plaży - na terenie
ośrodka wypoczynkowego.

· w październiku, zwrócił uwagę na fatalny stan nawierzchni chodnika na ulicy Polnej.
· największym brakiem w działalności burmistrza w 2019 roku jest w jego ocenie nie

wykonanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 dla
Gminy Dolsk w zakresie "przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej związanej
z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych w miejscowości Dolsk" -
dokładniej chodzi tu o budowę kanalizacji wód opadowych i roztopowych w Dolsku
wraz z separatorem i wylotem przy ul. Podgórnej i Pocztowej. Osobiście przygotował
dla radnej Moniki Gmerek nie tylko treść interpelacji w tej sprawie, ale również
zdjęcia i prezentację, którą mogli Radni obejrzeć podczas obrad. Plan postępowań
przewidywał wszczęcie postępowania przetargowego w III kwartale 2019 roku. Koszt
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tej inwestycji został oszacowany na 330 tys. zł. Z raportu o stanie gminy Dolsk
dowiadujemy się, że w 2019 roku nadwyżka budżetowa sięgnęła  1.120.000 zł  zatem
były środki finansowe, które umożliwiałyby realizację zadania nawet w 2019 roku.”

Zdaniem T. Frąckowiaka z  pewnością byłoby łatwiej obserwować na bieżąco stan i problemy
gminy, gdyby burmistrz i przewodniczący rady miasta i gminy Dolsk na stale zamieszkiwali
naszą gminę. A skoro już tu nie mieszkają, to może należałoby więcej interesować się tym, co
się na ulicach i w różnych zakątkach tej gminy dzieje.

Podsumowując raport o stanie gminy mieszkaniec uważa, że brak w nim informacji na temat
działań Samorządu Mieszkańców Dolska. Ta informacja jest istotna dla mieszkańców miasta,
choćby w kontekście wykorzystania funduszu, tak jak możemy się z raportu dowiedzieć, że
17 sołectw wykorzystało swoje fundusze niemal w 100% to mieszkańcy Dolska powinni się z
raportu dowiedzieć jakie zadania zrealizował ich Samorząd Mieszkańców. Poruszył w swojej
wypowiedzi również temat remontu dróg gminnych w 2019 roku i zaznaczył, że jakość gruzu
użytego przez wykonawcę pozostawiała wiele do życzenia. Chodziło o elementy metalowe,
które uszkadzały opony pojazdów. Ostatnia uwaga dotyczyła opracowanego od 2019 roku
gminnego programu ochrony środowiska. W związku z tym, że w ramach konsultacji
społecznych wniósł uwagi do programu, przypomniał, że nie otrzymałem odpowiedzi na
wysłaną korespondencję.

Na zakończenie przekazał  cztery prośby od mieszkańców w następujących tematach:

· o uporządkowanie rowu w parku,
· o przycięcie żywopłotu na ul. Garncarskiej, po zejściu z ul. Św. Ducha

oraz  uporządkowanie zarastającego chwastami krawężnika przy bruku,
· o montaż progu zwalniającego na ul. Gostyńskie Przedmieście,
· o naprawę zawalonego stoiska handlowego na parkingu przy ul. Św. Ducha.

Przewodniczący Rady R. Nawrot odniósł się do wypowiedzi mieszkańca i wyjaśnił, że w roku
2019 rozmawiał z osobami podpisanymi pod dokumentem, z uwagi na ich kontakt, gdyż
informował Pan, że podpisy są zbierane pod dokumentem związanym z remontem ul.
Gostyńkie Przedmieście i Podrzekta i poruszenie tematu budowy kanalizacji. To był sygnał
jak również informacja z wczoraj, zaliczyłem Panu 23 ze złożonych 25 podpisów,
a powinienem zaliczyć 21 gdyż złożone podpisy są nieczytelnie i pozwoliłem sobie
zadzwonić i sprawdzić czy to ta osoba złożyła podpis. Ja nie szykanuje mieszkańców.
Komisja Rewizyjna wykonując swoje zadania działała w granicach swoich uprawnień
i możliwości, nie jest praktykowane aby wynajmować detektywa, aby kogoś śledził,
członkowie potwierdzali fakt zamieszkania w dostępnych, wiarygodnych miejscach. Wnioski
w sprawie spraw bieżących, które wypływają z woli mieszkańców proszę przedstawiać w
punkcie wolne głosy i wnioski, debata dotyczy roku 2019.

Wobec braku kolejnych zgłoszeń zamykam debatę nad raportem nad stanem gminy.

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

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi
wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady
gminy. Na sali obecnych jest 13 radnych wobec czego rada władna jest do podjęcia uchwały.
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Następnie przystąpił do odczytania projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk wotum zaufania i przystąpiono do przeprowadzenia głosowania

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk wotum
zaufania.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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 (2)
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (2)
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski

Przewodniczący R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XXI/153/20 Rady Miasta i Gminy
Dolsk  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk wotum zaufania została
przyjęta 11 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik nr 7
do protokołu.

Przewodniczący Rady pogratulował Pani Burmistrz uzyskania wotum zaufania.
Burmistrz B. Wierzbińska podziękowała wszystkim którzy w roku 2019 wspierali
z szacunkiem  Burmistrza w działaniach i zawsze służyli pomocą.

Następnie przystąpiono do omówienia pkt 8 porządku obrad.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

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.

· Głos zabrała Burmistrz B. Wierzbińska, która przedstawiła i omówiła
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2019 rok.

Na zaplanowane dochody w kwocie 26 295 740,55 zł uzyskano 26 094 105,06 zł co stanowi
99,23% Po stronie wydatków plan wynosi 25 819 751,86 zł, a realizacja 25 149 050,01 zł
co stanowi 97,40%.
Na dzień 31 grudnia 2019r. posiadaliśmy zobowiązania w wysokości 9 942 512,36 zł. Są to:
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji
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w miejscowościach Małachowo
 Księginki II etap             w kwocie 582 860,00 zł

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 8 883 000,00 zł

- modernizacja oświetlenia ulicznego                                   w kwocie 156 247,60 zł

- pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa
Krajowego na prefinansowanie inwestycji
pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej
i boiska trawiastego do piłki nożnej,
placu zabaw oraz utwardzenie terenu
parkingu w miejscowości Księginki”                                w kwocie 319 2283 ,00 zł

- umowa ratalna zawarta z firmą T-Mobile
na zakup sprzętu telefonicznego                                              w kwocie 1 121,76 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 93,91%  zaplanowane na kwotę 856 416,54 zł,
zrealizowane w kwocie 804 246,10 zł przedstawiały się następująco:

Lp. Treść klasyfikacja plan wykonanie %
1. Przebudowa nawierzchni

drogi powiatowej nr 3922P
Dolsk, ul. Podrzekta

60014§6300 80 000,00 80 000,00 100%

2. Opracowanie dokumentacji
projektowej – „Rozbudowa
budynku szkoły szkoły wraz
z budową Sali
gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Masłowie”

80101§6050 72 600,00 30 000,00 41,32%

3. Autobus szkolny 90113§6060 70 000,00 68 880,00 98,40%
4. Budowa oświetlenie

ulicznego w miejscowości
Nowieczek  - FS Nowieczek

90015§6050 14 000,00 14 000,00 100%

5. Dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji –
wymiana systemów
ogrzewania węglowego na
nowe ekologiczne źródła
ogrzewania na terenie gminy
Dolsk

90019§6230 15 000,00 10 950,00 73%

6. Ocieplenie wigwamu w
miejscowości Brześnica –
FS Brześnica

92109§6050 10 000,00 11 000,00 100%

7. Ocieplenie wigwamu w
miejscowości Trąbinek – FS
Trąbinek

92109§6050 11 000,00 11 000,00 100%

8. Przyłącze wody do świetlicy 92109§6050 6 816,53 5904,00 86,61%
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wiejskiej Pokrzywnica – FS
Pokrzywnica

92109§6057 319 283,00 319 283,00 100%9. Budowa świetlicy wiejskiej,
boiska trawiastego do piłki
nożnej, placu zabaw oraz
utwardzenie terenu i
parkingu w miejscowości
Księginki

92109§6059
257 717,01 254 229,10 98,65%

           RAZEM: 856 416,54 804 246,10 93,91%

Jeżeli chodzi o wydatki związane z oświatą to w roku 2019 subwencja oświatowa wyniosła
4 730 672,00 zł natomiast wydatki oświatowe to kwota 8 221 360,53 zł.
Wydatki oświatowe w roku 2019 kształtowały się na następującym poziomie:

Plan Wykonanie Procent
Szkoły podstawowe 4 232 790,55 4 187 617,84 98,93%
Przedszkola 2 560 878,39 2 545 669,56 99,41%
Gimnazja 638 406,79 638 406,79 100%
Dowożenie uczniów
do szkół

374 026,17 355 492,61 95,04%

Dokształcanie
zawodowe
nauczycieli

27 213,00 21 886,01 80,42%

Stołówki szkolne i
przedszkolne

204 489,00 179 768,21 87,91%

Również wydatki związane z pomocą społeczną kształtują się na wysokim poziomie.
Kwoty jakie zostały w roku 2019 skierowane przez OPS, a przeznaczone na pomoc rodzinie
w postaci  świadczeń rodzinnych i wypłat  z programu 500+ zaplanowane były na poziomie
8 692 721,00 zł co zostało wykonane na kwotę 8 646 039,24 zł co stanowi 99,46 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wyniósł 892 695,10 zł,
wykonanie 873 150,61 zł co stanowi 97,81%.

W dziale związanym z kulturą fizyczną plan wyniósł 994 439,79 zł, zrealizowany
został w kwocie 970 526,16 zł, co stanowi 97,60%.

Wykonanie budżetu omawiane było na komisjach, zostało ono poddane szczegółowej
analizie i kontroli.

· Głos zabrała Sekretarz M. Godawa, która przedstawiła i omówiła  informację
o stanie mienia komunalnego na koniec roku 2019.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina dysponowała majątkiem wartości 53 560 848,07 zł,
gdzie na koniec roku 2018 kwota ta wynosiła 53 468 959,13 zł.
W trakcie roku 2019 nastąpiły następujące zmiany w stanie majątku :
Oświata i wychowanie :
- Zespół Przedszkoli w Dolsku zmniejszenie wartości o 203 555,40 zł wynika z przekazania
mienia Przedszkola w Wieszczyczynie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Masłowie.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie w związku z przejęciem mienia  Przedszkola
w Wieszczyczynie nastąpiło zwiększenie o kwotę 199 986,90 zł.
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- w dowozach do szkół w związku z zakupem autobusu szkolnego oraz likwidacją
poprzedniego nastąpiły zmiany w wartościach, wartość księgowa po stronie zmniejszeń
to kwota 66 953,60 zł, natomiast zwiększenia to wartość 68 880,00 zł.
- w zakresie kultury nastąpiło zwiększenie o kwotę 26 904,00 zł, związane
to jest z ociepleniem wigwamu w Trąbinku i Brześnicy oraz wybudowaniem przyłącza wody
do wigwamu w Pokrzywnicy.
- w zakresie kultury fizycznej nastąpiło zmniejszenie o kwotę 685 739,51 zł  – przekazanie
plaży i parku nad jeziorem w Dolsku do MGOSIR,
- w zakresie administracji samorządowej nastąpiło zmniejszenie z tytułu likwidacji
komputerów o wartości 14 954,38 zł,
- w zakresie gospodarki komunalnej nastąpiło zmniejszenie o kwotę 5 473,44 zł z tytułu
sprzedaży lokalu, natomiast zwiększenie o kwotę 9 473,44 zł wynikało z budowy kanalizacji
deszczowej i oświetlenia oraz przejęcia lokalu z ZGK.
- w zakresie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku nastąpiło zwiększenie
o kwotę 103 023,70 zł z tyt. zakupu samochodu, zmniejszenie w kwocie 10 224,28 zł
związane było z likwidacją pompy GBA, przekazaniem lokalu mieszkalnego.
- w zakresie mienia Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku nastąpiło
zwiększenie w wysokości 689 644,51 zł w związku z przejęciem działek oraz plaży i parku
nad jeziorem w Dolsku.
Stan ogólny gruntów mienia gminnego na dzień 31.12.2019 przez podmioty władające
mieniem kształtuje się następująco:
· Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku – wartość 42 169,30 zł,
· Zakład Gospodarki Komunalnej – wartość 26 975,90 zł,
· W oświacie: przedszkola i szkoły podstawowe – wartość 30 755,50 zł,
· W zasobie gminnym Urzędu Miasta i Gminy – wartość to 1 501 640,00 zł.

· Głos zabrała Skarbnik M. Surmicka, która odczytała treść Uchwały nr SO-
0954/37/11/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2019 rok wraz z informacją
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Wydana opinia
jest opinią pozytywną z uwagą. Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.

· Skarbnik M. Surmicka przedstawiła sprawozdania finansowe Gminy Dolsk za 2019
rok, który 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 31.12.2019 r. – 34 978 483,92 zł

- aktywa trwałe – 32 006 210,93 zł

- aktywa obrotowe – 2 972 292,99 zł

- fundusz jednostki – 30 638 069,31 zł

- wynik finansowy netto (zysk) – 2 456 967,27 zł

- należności krótkoterminowe – 2 539 739,27 zł
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- zobowiązania krótkoterminowe – 1 891 839,06 zł

- zobowiązania długoterminowe – 79 245,56 zł.

2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

- przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej – 28 548 300,84 zł

- koszty działalności operacyjnej – 26 768 497,17 zł

- pozostałe przychody operacyjne – 1 185 477,09 zł

- pozostałe koszty operacyjne – 120 477,09 zł

- przychody finansowe – 60 766,24 zł

- koszty finansowe – 439 144,21 zł

- zysk brutto – 2 466 138,27 zł

- podatek dochodowy – 9 171,00 zł

- zysk netto – 2 456 967,27 zł.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

- fundusz jednostki na początek okresu – 32 504 800,17 zł

- zwiększenia funduszu – 44 397 170,21 zł

- zmniejszenia funduszu jednostki – 46 263 901,07 zł

- fundusz jednostki na koniec okresu – 30 638 069,31 zł.

4. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

- suma bilansowa - 1 263 725,01 zł

- środki pieniężne budżetu – 1 133 705,28 zł

- zobowiązania finansowe – 9 785 143,00 zł

- wynik wykonania budżetu – 945 055,05 zł

- skumulowany wynik budżetu - -9 941 848,69 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 2019 rok.
Jednocześnie poinformował, że na sali obecnych jest 13 radnych wobec czego rada władna
jest do podjęcia uchwały.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski

Przewodniczący R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XXI/154/20 Rady Miasta i Gminy
Dolsk w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2019 rok została przyjęta 13 głosami „za”. Uchwała stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że sprawozdania z wykonania budżetu
miasta i gminy Dolsk za 2019 rok zostały omówione i zatwierdzone w ramach
wcześniejszego punktu w związku z tym poprosił 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 2019 rok.
· Sz. Taciak odczytał wniosek o udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dolsk  opracowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 21 maja 2020 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 i Spraw
Społecznych odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za
rok 2019. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych po omówieniu
wymaganych przepisami sprawozdań opisowych, finansowych oraz informacji o stanie
mienia komunalnego  w głosowaniu zaakceptowała  przedstawione dokumenty
pozytywnie 5 głosami „za”.

· Paweł Taciak  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 2019 rok oraz o przedstawionej informacji o
stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień 31 grudnia 2019 roku  o
następującej treści:
„ Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych nie wnosi uwag do przedstawionych i
omówionych sprawozdań opisowych, informacji o stanie mienia komunalnego oraz do
bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunku zysków i
strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz do bilansu z wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dolsk sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.
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Skarbnik M. Surmicka oraz Sekretarz M. Godawa przedstawiły główne założenia
opracowanych sprawozdań informując i odpowiadając na pytania w sposób wyczerpujący.
Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami za 2019 rok wyniosła 945 055,05 zł.
Wypracowane za rok 2019 wolne środki wynoszą 788 349,22 zł co stanowi skumulowaną
nadwyżkę budżetową. Różnica w wysokości 156 705,83 zł jest planowaną nadwyżką za 2019
rok, która w ciągu roku 2019 była przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz na wykup obligacji.
Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Skarbnika dotyczące sprawozdania oraz pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych zaakceptowała
przedstawione sprawozdania. Członkowie Komisji zaakceptowali przedstawione
sprawozdanie opisowe oraz sprawozdania finansowe 3 głosami „za”.”

· 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 2019 rok
oraz o przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień
31 grudnia 2019 roku.
„ Na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2020 r. poz. 713 z późn. zm.)  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i
Gminy Dolsk   na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 r. po rozpatrzeniu:
- sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., obejmującego bilans
z wykonania budżetu gminy, bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu
budżetowego, rachunek zysków i strat  jednostek budżetowych i samorządowego zakładu
budżetowego oraz  zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowego
zakładu budżetowego,
- sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. wraz z opinią RIO o tym
sprawozdaniu,
- informacji o stanie mienia,
 a także wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Burmistrza Miasta i Gminy Pani Barbary
Wierzbińskiej,  z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Pani Mirelli Godawy i Skarbnika Miasta i
Gminy Pani Magdaleny Surmickiej, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i
Gminy Dolsk w osobach:

· Rzepczyński Jan          -   Przewodniczący

· Kaźmierski Stanisław -   członek

· Nawrot Romuald        -   członek

postanawia pozytywnie  zaopiniować wykonanie budżetu Gminy DOLSK za 2019 r.

U Z A S A D N I E N I E

1.   Po przeanalizowaniu przedłożonego przez Panią Burmistrz Miasta i Gminy Barbarę
Wierzbińską sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. Komisja nie stwierdziła uchybień w
zakresie gospodarności, legalności, a także rzetelności wykonania budżetu.
2.  Uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Dolsk budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu
roku, przewidywał realizację

· dochodów w kwocie 26 295 740,55  zł,

· z tego dochody bieżące 25 788 736,69 zł ,
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· dochody majątkowe 507 003,86 zł .

Dochody wykonano w wysokości 26 094 105,06 zł, co stanowiło 99,23 % planowanej kwoty
rocznej.
Dochody bieżące wykonano na kwotę 25 905 069,60 zł, tj. 104,45 % planu, a dochody
majątkowe na kwotę 189 035,46, tj. 37,28 % planowanej kwoty.
3.   Uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Dolsk plan wydatków budżetowych po zmianach
dokonanych w ciągu roku przewidywał

· wydatki na kwotę 25 819 751,86 zł,

· z tego wydatki bieżące 24 963 335,32 zł

· oraz wydatki majątkowe 856 416,54 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 25 149 050,01 zł, co stanowi 97,40 % planowanej kwoty
rocznej.
Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 24 302 203,91 zł (97,35% planu),
wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 846 846,10 zł ( 98,88% planu).
Wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o 1 602 865,69 zł - kwota ta stanowi
nadwyżkę operacyjną.  Zachowano wymóg ustawowy tj. na koniec roku budżetowego
wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę
budżetową z lat poprzednich i wolne środki.
Realizacja dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów nie budzi zastrzeżeń
Komisji i jest zgodna z podjętymi uchwałami Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Komisja po przeanalizowaniu wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy jak i pozostałych
jednostek  budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego nie wnosi zastrzeżeń co
do ich celowości i zgodności z prawem.
4.   Z budżetu gminy udzielono różnym podmiotom dotacji i nie nastąpiło naruszenie zasad
udzielania dotacji z budżetu gminy.
5.  Na dzień 31 grudnia 2019 r. gmina posiadała zobowiązania w wysokości 9 942 512,36 zł.
Była  to:
−  pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo
Księginki II etap 582 860,00 zł
−  emisja obligacji komunalnych   8 883 000,00 zł
−  modernizacja oświetlenia ulicznego 156 247,60 zł
−   pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie inwestycji
pn.: Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz
utwardzenie terenu i parkingu w miejscowości Księginki 319 283,00 zł
-       umowa ratalna zawarta z firmą T-Mobile na zakup sprzętu telefonicznego  1 121,76 zł
Kredyty i pożyczki obsługiwane były terminowo i na bieżąco.
6.   W dziale 851 Ochrona Zdrowia w sekcji 85154 na sfinansowanie zadań w zakresie
 przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 122 136,01 zł tj.  87,80 % planowanej
kwoty. Nie poniesiono w tym dziale wydatków na zwalczanie narkomanii.
Ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii zadania zostały zrealizowane.
7.   Burmistrza Miasta i Gminy Pani Barbara Wierzbińska, realizując zadania związane
z wykonaniem budżetu, kierowała się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności
w  gospodarowaniu środkami publicznymi.
8.   Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. bardzo szczegółowo
opisuje stan posiadania. W informacji przedstawiono ilościowo i wartościowo posiadany
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majątek oraz zaistniałe zmiany od ostatniego okresu sprawozdawczego. Powyższe fakty dają
podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2019 rok i
wystąpienia do Rady Miasta i Gminy Dolsk z wnioskiem   o udzielenie absolutorium dla
Burmistrza Miasta i Gminy Barbary Wierzbińskiej.”

· Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał Uchwałę nr SO-0955/29/11/LN/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 czerwca
2020 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 2019 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 2019 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 Jarosław Kaczmarek – przedstawił „opinię Klubu Radnych Gminy Dolsk o
przedstawionym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2019 rok
oraz o przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień
31 grudnia 2019 roku.  Klub Radnych Gminy Dolsk stwierdził, że:
- budżet za rok 2019 został zrealizowany w podstawowych założeniach w 100%,
- należy się zastanowić nad sensem utrzymywania tak dużej nadwyżki budżetowej (za 2018
rok została kwota 1.196.985,94 zł)
- środki stanowiące nadwyżkę winny być przeznaczone na remonty, co pokazały ostatnie
miesiące. Powinny zostać wykonane remonty w Przedszkolu w Ostrowiecznie i w innych
oddziałach przedszkolnych.
- należy stwierdzić brak nadzoru nad podległymi jednostkami,
- należy zwiększyć przepływ informacji między Radą a Burmistrzem.
Opinia została podjęta jednogłośnie. „
Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

- Radny Jacek Woroch – prosi o odpowiedź radnego J. Kaczmarka na jakiej podstawie
stwierdził Klub Radnych Gminy Dolsk, że brak jest nadzoru nad podległymi placówkami.
- Radny Jarosław Kaczmarek – odpowiadając stwierdził, że wszystkie informacje zostały
przedstawione na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych i obecnie nie ma sensu przeciągać tej
dyskusji.
- Radny Jacek Woroch- uważa, że został postawiony zarzut który powinien zostać szerzej
omówiony. Mieszkańcy obserwujący tą dyskusję powinni się dowiedzieć co Klub Radnych
ma na myśli.
- Radny Jarosław Kaczmarek - radny uważa, że gdyby była pełna kontrola nad podległymi
placówkami nie byłoby takiej sytuacji jaką mamy obecnie w Ostrowiecznie.
- Radny Paweł Taciak – zauważył, że po raz kolejny stawiane są zarzuty bez rozwinięcia,
odwoływanie się do komisji i jej przebiegu gdy oglądający nas mieszkańcy nie są w temacie
nie jest dobrym posunięciem. Uważa radny, że należy rozwinąć temat i wszystko wyjaśnić.
- Radny Jarosław Kaczmarek – po analizie kosztów przedstawionych prze z Panią Dyrektor
w wysokości  ok.117 000,00 zł, gdyby sytuacja była monitorowana na bieżąco można by
zaplanować większe środki finansowe na remont. Obecnie gdy czekamy za decyzjami
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Sanepidu zostaliśmy postawieni przed ścianą i musimy wszystko wykonać od razu, a można
było przeprowadzać prace cząstkowo. W takim zachowaniu Klub Radnych widzi brak
nadzoru.
- Radny Jacek Woroch (Ad Vocem) – radny zadał pytanie czy radny Kaczmarek był
w przedszkolu w Ostrowiecznie i faktycznie widział obecny jego stan, gdyż radny nie
uczestniczył w ostatnim wyjazdowym posiedzeniu komisji.
- Radny Jarosław Kaczmarek – odpowiedział, że był i oglądał z zewnątrz.
- Radny Paweł Taciak (Ad Vocem)- zadał pytanie, dlaczego w poprzedniej kadencji podczas
wizytacji przedszkoli nie zwrócono uwagi na stan obiektów.
- Radny R. Nawrot na zakończenie dyskusji poinformował, że Sanepid również wizytował
i przeprowadzał kontrole w lutym  i również nie zwrócił uwagi, aby stan pomieszczeń nie
spełniał norm w jakich mogą przebywać dzieci.

Przewodniczący Rady R. Nawrot wobec braku dalszych zgłoszeń zamknął dyskusję nad
udzieleniem Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
Podjęcie uchwały następuje bezwzględną większością ustawowego składu rady. Na sali
obecnych jest 13 radnych wobec czego rada władna jest do podjęcia uchwały.
Poinformował, że absolutorium dotyczy wyłącznie wykonania budżetu i nie odnosi się do
całokształtu działalności organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego.
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.
Będąc na szkoleniach RIO mocno podkreślana zawsze była informacją, że głosowanie nad
absolutorium jest głosowaniem nad budżetem, a nie nad osobą burmistrza danej Gminy.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Dolsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski

Przewodniczący R. Nawrot poinformował, że Uchwała nr XXI/155/20 Rady Miasta i Gminy
Dolsk w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok została przyjęta 13 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik
nr 12 do protokołu.

Burmistrz Barbara Wierzbińska podziękowała za podjęcie uchwały, co jest wyrazem
aprobaty dla działań podjętych w roku 2019. Słowa podziękowań skierowała do dyrektorów
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jednostek budżetowych za rozwój ich placówek, kierowników i pracowników za sumienne
i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Radnym za wsparcie w realizacji
podejmowanych incjatyw w roku 2019 oraz mieszkańcom naszej gminy za wsparcie
i życzliwość. Podziękowała również za przekazywanie krytycznych uwag, które są
przekazywane w sposób nie urągający normom społecznego współżycia. Jednocześnie
Burmistrz B. Wierzbińska zaprosiła do współpracy wszystkich, którzy chcą wnieść coś
pozytywnego i rozwojowego, razem możemy więcej.

Przewodniczący Rady R. Nawrot ogłosił przerwę do godz. 16.15

10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok.
Głos zabrała Burmistrz B. Wierzbińska, która wnioskowała o wprowadzenie zmiany
do projektu uchwały budżetowej w związku z otrzymaną dotacją od Ministerstwa Finansów
na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Wprowadzenie w tym
momencie środków pozwoli na uruchomienie procedury zbierania wniosków i zakupu
komputerów. Uzasadnienie do uchwały odczytała Skarbnik M. Surmicka, która
poinformowała, że zostaje wprowadzona zmiana w związku z otrzymaną dotacją w
wysokości 55 000,00 zł .Wprowadzane zmiany do uchwały budżetowej po stronie dochodów
dotyczą:
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- zmniejsza się planowane dochody w § 0010 (wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych) o kwotę 1 387,00 zł.
758  Różne rozliczenia
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego:
- zmniejsza się planowane dochody w § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę
46 261,00 zł.
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 2057 (Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 114 378,00 zł (zdalna szkoła),
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami 0830 (Wpływy z usług), a 2310 (Dotacje
celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego) kwoty 50 000,00 zł,
- 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 259 659,00 zł.
Po stronie wydatków zmiany zostały wprowadzone w następujących działach:
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 2820 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) o kwotę 1 680,00 zł.
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
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- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o
kwotę 5 050,00 zł,
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami 4240 (Zakup środków dydaktycznych i
książek) na 4247 (Zakup środków dydaktycznych i książek)  kwoty 59 378,00 zł oraz
zwiększa się wydatki w § 4247 (Zakup środków dydaktycznych i książek)  o kwotę 55 000,00
zł
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane wydatki  w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o
kwotę 259 659,00 zł.
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 5 000,00 zł.

Radna J. Pawełczyk prosiła o odpowiedź na następujące pytania:
- jakie środki są przeznaczone dla straży pożarnej oraz w jakiej wysokości dostaliśmy zwrot
środków na budowę świetlicy w Księginkach czy było to w pełnej wysokości czy była ta
kwota umniejszona.
Skarbnik M. Surmicka – Straż pożarna w Lubiatowie otrzymała dotację od Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 11 320,00 zł natomiast całe zadanie
opiewa na kwotę 13 000,00 zł stąd w projekcie budżetu przesuwamy środki dla straży
na realizację zadania publicznego pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży
pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez remont strażnicy oraz zakup
wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej
przez Zleceniobiorcę.”
Natomiast odnośnie świetlicy w Księginkach dofinansowanie otrzymaliśmy i został spłacony
kredyt. Dofinansowanie zostało umniejszone o ok. 25 000,00 zł w związku z przeprowadzoną
kontrolą.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski
Uchwała nr XXI/156/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  24 czerwca 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok została uchwalona 13 głosami „za”.
Uchwała stanowi załącznik nr 13  do protokołu.
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b) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli na terenie gminy Dolsk w roku 2020.
Sekretarz M. Godawa przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że zgodnie z art. 39 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Rada
Miasta i Gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę
na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez
okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając jednocześnie sezon kąpielowy
dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W dniu 21 maja 2020 roku
do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk wpłynął wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku o utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli pod nazwą „Plaża Miejska w Dolsku” usytuowanego w Dolsku przy ul. Kościelnej
w terminie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 sierpnia 2020 roku. Wniosek spełnił
formalne wymogi przewidziane w przepisach w/w ustawy, a projekt uchwały został
przedstawiony do zaopiniowania poszczególnym podmiotom wg treści art. 39 ust. 7 ustawy
Prawo wodne.
Przewodniczący  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Spraw  Społecznych  J.  Woroch
poinformował, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany
4 głosami „za”.
Przewodniczący R. Nawrot przystąpił wobec braku pytań do projektu uchwały
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
na terenie gminy Dolsk w roku 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski
Uchwała nr XXI/157/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  24 czerwca 2020 roku w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie
gminy Dolsk w roku 2020 została uchwalona 13 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr
14 do protokołu.

c) w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody „ Miranowo”.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska. W
związku z wpłynięciem do tutejszego Urzędu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo” brak jest podstaw do negatywnego
zaopiniowania przedstawionego projektu wobec powyższego podjęcie uchwały w
przedstawionym kształcie jest jak najbardziej uzasadnione. Plan ochrony dla rezerwatu
przyrody ”Miranowo” został ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r. W związku z niepotwierdzeniem w roku
2018 występowania turzycy Davalla Carex davalliana na terenie rezerwatu- jednego z
gatunków, dla ochrony którego utworzono rezerwat, w roku 2019 Regionalny Dyrektor
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Ochrony Środowiska w Poznaniu podjął decyzję usunięcia wszystkich drzew i krzewów z
jego siedliska na powierzchni 1 ha. Było to pierwszym etapem planowanych działań
służących do poprawy stanu zachowania siedliska turzycy Davalla. Kolejnym etapem jest
objęcie tego terenu corocznym użytkowaniem kośnym, które niniejsze zarządzenie
wprowadza do katalogu działań ochronnych.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że projekt uchwały
został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu przyrody „ Miranowo”
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski
Uchwała nr XXI/158/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  24 czerwca 2020 roku w sprawie
zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „ Miranowo została uchwalona 13 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 15
do protokołu.

d) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z 27
marca 2020 r., dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców
gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM)
o coraz szerszym zakresie częstotliwości.
Uzasadnienie do projektu uchwały wraz z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji odczytała
Przewodnicząca Komisji A. Podpołucha.
„Radni ustalili, że wniesiona petycja nie spełnia wszystkich wymogów formalnych
wskazanych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.(Dz. U. z 2018 r. poz.870). Petycja
stanowi załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
W świetle art.4 ust.2 ustawy o petycjach, petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa
podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę
reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu
do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji
należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
Analiza ww. petycji wskazuje, że nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 ust. 2 pkt 1
i 2 przedmiotowej ustawy, tj. nie wskazano miejsca zamieszkania albo siedziby każdego
z podmiotów wnoszących petycję. Podkreślenia wymaga, że petycję wnosi grupa podmiotów
z których wymieniono tylko kilka osób, a nie wszystkich około 200 podmiotów stanowiących
grupę wnoszącą petycję. Nie załączono również żadnego dokumentu z którego wynika,
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że ww. kilka osób reprezentuje wszystkich około 200 podmiotów stanowiących grupę
wnoszącą petycję. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli petycja nie spełnia wymogów,
o których mowa w art. 4 ust.2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, to pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Mając na uwadze fakt, że petycja Koalicji Polska Wolna od 5G z 27 marca 2020 roku
dotycząca podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektro-
skażeniami, nie wskazuje miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu ją wnoszącego,
petycja ta powinna pozostać bez rozpatrzenia.
Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęli uchwał nr
1/KSWIP/2020  o następującej treści:
Na podstawie § 97 Uchwały nr XLVIII/306/18 z dn. 19 września 2018 roku z póź. zm. – Statut Gminy
Dolsk oraz art.7 ust.1 w zw. z art.4 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z
2018 r. poz.870) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:
§ 1. Wniesioną w dniu 27 marca 2020 r. Petycję Koalicji Polska Wolna od 5G, dotyczącą podjęcia
uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne
pola elektromagnetyczne (PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości, pozostawia się bez
rozpatrzenia gdyż nie spełnia ona wymogów określonych w art.4 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z 27 marca 2020 r.,
dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed
coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM) o coraz szerszym
zakresie częstotliwości.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski
Uchwała nr XXI/159/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  24 czerwca 2020 roku w sprawie
pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z 27 marca 2020 r.,
dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz
większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM) o coraz szerszym zakresie
częstotliwości została uchwalona 13 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 16
do protokołu.

10. Interpelacje i zapytania radnych.
Podczas obrad XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk nie były złożone interpelacje i
zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:
Radny S. Kaźmierski zwrócił uwagę na to, że w obecnych czasach czymś normalnym
powinna być klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gdyż klimatyzacja dzisiaj to już
standard. Upały dają się we znaki nie tylko pracownikom, ale również petentom.
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Pani Burmistrz podziękowała za poruszenie tej kwestii. Powiedziała, że w trakcie remontu
biur nieraz spotykano się z zarzutami, że urzędnicy robią sobie pałace. Przypomniała także,
że w przypadku, gdy na dworze są niskie temperatury, pracownicy muszą zakładać po kilka
swetrów, a w przypadku upałów – w urzędzie jest strasznie duszno.

Następnie głos zabrał radny P. Taciak. Odniósł się on do wypowiedzi mieszkańca w trakcie
debaty nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok. Zdaniem radnego zarzut pod kątem Komisji
Rewizyjnej, dot. zbierania dowodów u fryzjera czy w przychodni lekarskiej zabrzmiał jak
ośmieszanie jej prac. Radny powiedział, że Komisja nie dysponuje środkami inwigilacji i
śledzenia mieszkańców i, że swoje zadania wykonała najbardziej rzetelnie, jak tylko potrafiła.
Zdaniem radnego stwierdzenie przytoczone przez mieszkańca było wyrwane z kontekstu,
gdyż Komisja odwiedzała także mieszkańców ulicy Polnej w Dolsku, jak również rozmawiała
z przewodniczącym klubu, który wniósł wniosek o wygaszenie mandatu radnego. P. Taciak
uważa, że wyjaśnienia ww. przewodniczącego klubu były niejasne, bezpodstawne
i niewyczerpujące, w związku z czym należałoby się zastanowić nad sensownością składania
takiego wniosku. Radny przedstawił także swoje obawy co do rzetelności wystąpienia
mieszkańca biorącego udział w  debacie.

Jako kolejna udział w dyskusji wzięła radna J. Pawełczyk. Na początku zechciała uciąć
wszelkie spekulacje dotyczące Sołectwa Nowieczek. Poinformowała, że oświetlenie
na ulicach Wierzbowej i Wiklinowej zostało w całości wykonane ze środków funduszu
sołeckiego – łącznie z projektem. Kwota, jaka została wydana, wyniosła 51.399,37 zł.
W 2016 roku na budowę oświetlenia na ulicy Wierzbowej i Wiklinowej, jak również ulicy
Maliny, sołectwo wydało z funduszu sołeckiego 8.909,91 zł. Radna uważa, że nie na miejscu
jest stwierdzenie, że Gmina zasponsorowała oświetlenie w Nowieczku. J. Pawełczyk odniosła
się także do uzyskanej odpowiedzi na interpelację, dotyczącej remontów w przedszkolach
na terenie Gminy Dolsk.  W 2019 roku na wspomniane remonty zostały przeznaczone
następujące kwoty: Dolsk – 38.218,09 zł, Małachowo – 2.001,52 zł,  Ostrowieczno –
2.606,50, Mszczyczyn - 325,95 zł. Jeśli chodzi o filię w Międzychodzie, nie było żadnych
faktur, jednak wszyscy wiedzą, że była tam postawiona ściana wydzielająca część sali
przedszkolnej, która pochłonęła kwotę prawdopodobnie 5.650 zł, z czego dofinansowanie
z Urzędu Miasta i Gminy Dolsk wyniosło 5.000 zł. Na remonty przedszkola
w Wieszczyczynie wydano 12.128 zł, przy czym 11.600 zł kosztowała naprawa centralnego
ogrzewania. Radna przekazała podziękowania Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Masłowie, wyrażając uznanie za stan placówek, którymi ona zarządza.
Co do pracy w Komisji Rewizyjnej, radna uważa, że przeprowadzenie kontroli w sołectwach
w takim kształcie, jak to się odbywało w tym roku, nie powinno mieć miejsca. Zdaniem
radnej nie zostały powołane zespoły kontrolujące, na kontrole przyjeżdżały po 2 osoby,
zamiast wymaganych 3, a same kontrole odbywały się o godzinie 19:00 lub 20:00, co jest już
zbyt późną porą.

W następnej kolejności głos zabrał radny J. Woroch. Odniósł się on do wypowiedzi radnego
S. Kaźmierskiego nt. zamontowania klimatyzacji w Urzędzie. Radny uważa, że przydałoby
się poszukanie środków na sfinansowanie montażu klimatyzacji w sali widowiskowej
w Dolsku, w której odbywa się wiele wydarzeń, w tym obrad Rady, przedstawień czy
uroczystości patriotycznych. Drugą sprawą poruszoną przez radnego J. Worocha był temat
mikrofonów na sesję. Zwiększenie ilości mikrofonów zapobiegałoby wprowadzaniu chaosu
w trakcie obrad.
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Przewodniczący R. Nawrot odpowiedział, że Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Dolsk kompletuje obecnie środki na zakup tzw. mikrofonów konferencyjnych, które
będą wykorzystywane w trakcie wydarzeń odbywających się w sali widowiskowej.

Na zakończenie wypowiedział się Pan Witold Opielewicz - Radny Rady Powiatu Śremskiego.
Pogratulował on Pani Burmistrz uzyskania wotum zaufania i absolutorium. Poinformował
także, że dzięki staraniom sołtysa Sołectwa Księginki naprawiona została droga łącząca
Księginki z Pokrzywnicą. Zostały tam także dosadzone nowe drzewa. Jeśli chodzi o sprawy
bieżące, na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się remont krzyżówki
w Rusocinie. W. Opielewicz zwrócił uwagę Powiatowemu Zarządowi Dróg na stan drogi
między Gajewem a Mszczyczynem. Sprawa ta także zostanie załatwiona w najbliższym
czasie. Wyremontowane będzie także 100 metrów drogi między Lubiatowem, a Mełpinem.

13. Zakończenie obrad.

Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący R. Nawrot o godzinie 16:56 zamknął obrady
XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Protokolant
Agnieszka Bąk


