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RF.0002.10.2020

Protokół nr XXVI/20

z XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 25 listopada 2020 r. w zdalnym
trybie obradowania poprzez system e-Sesja oraz Zoom. Obrady rozpoczęto 25 listopada 2020
o godz. 13:00, a zakończono o godz. 13:55 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

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XXVI 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 12 radnych,3 radnych obywa obrady sesyjne zdalnie poprzez aplikacje Zoom oraz e -
Sesja, 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. 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.
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3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 3/
Burmistrz B. Wierzbińska przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
natomiast Skarbnik M. Surmicka poinformowała o wydanych w tym okresie Zarządzeniach
Burmistrza.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 4/
Przewodniczący Rady R. Nawrot przedstawił 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.
Projekt budżetu omówiła Skarbnik M. Surmicka, która poinformowała, że po stronie
dochodów zmianie uległy następujące zapisy w działach:
758 Różne rozliczenia:
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zmniejsza 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.
W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia:
- zwiększa się planowane dochody w § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 500 000,00 zł.
Natomiast po stronie wydatków zmiany dotyczą działów:
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 1 000,00 zł na wniosek sołectwa Małachowo,
W rozdziale 75495 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 000,00 zł
na wniosek sołectwa Małachowo,
757 Obsługa długu publicznego:
W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i
pożyczki:
- zwiększa się planowane wydatki w § 8090 (Koszty emisji samorządowych papierów
wartościowych oraz inne opłaty i prowizje) o kwotę 50 000,00 zł,
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
130 000,00 zł
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
1 000,00 zł na wniosek sołectwa Małachowo,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 1 000,00 zł
na wniosek sołectwa Małachowo.
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Wobec braku 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: 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 Woroch5
Uchwała nr XXVI/174/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 listopada 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 omówiła Skarbnik M. Surmicka. Poinformowała, że projekt zawiera
aktualizację wartości na dzień projektu uchwały budżetowej. W WPF Gminy Dolsk na lata
2020-2029 w kolumnie pomocniczej „2019 przewidywane wykonanie” wykazano kwotę
długu zgodną ze sprawozdaniem RB-Z po IV kwartale 2019 r. Na wykazaną  w pozycji
6 kwotę 9.942.512,36 zł składają się odpowiednio:
- w kwocie 9.785.143,00 zł zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek
i wyemitowanych obligacji komunalnych,
- w kwocie 157.369.36 zł – zobowiązania obejmujące dług spłacany wydatkami – pozostałe
do spłaty raty za telefon w ramach umowy podpisanej z operatorem T-Mobile oraz pozostała
do spłaty wartość wynikająca z umowy zaliczanej do długu, obejmującej modernizację
oświetlenia ulicznego Gminy Dolsk. Ponadto w WPF Gminy Dolsk na lata 2020-2029,
w roku budżetowym 2020 w pozycji 10.11 wykazano wykonane wydatki bieżące podlegające
ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wysokości 17.085,55 zł. Niniejsza
kwota obejmuje wykonane wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione m.in. z rezerwy na zarządzanie
kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii.
Wobec braku 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:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029,.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
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Uchwała nr XXVI/175/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029 została
uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c) w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
Projekt uchwały omówił członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych J. Woroch.
W tworzeniu Programu na rok 2021 na terenie gminy Dolsk kierowano się głównie
doświadczeniem z lat poprzednich, jak również Diagnozą lokalnych zagrożeń społecznych na
terenie gminy Dolsk, przeprowadzonej w roku 2019 oraz wnioskami i rekomendacjami ze
sprawozdania z przebiegu badań wśród właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży
alkoholu w gminie Dolsk, przeprowadzonych w 2020 roku.
Główne kierunki i rekomendacje działań w gminie będą polegały na:
- Prowadzeniu szeroko zakrojonej działalności profilaktycznej w tym udzielaniu wsparcia  dla
społeczności lokalnej,
- Prowadzeniu kompleksowej działalności profilaktycznej wśród młodzieży, angażującej
wszystkie ważne podmioty lokalne (ośrodek pomocy społecznej, szkoły, służbę zdrowia,
policję, kościół, dom kultury, świetlice wiejskie, organizacje sportowe itp.) –
skoordynowanej, mającej na celu kształtowanie uniwersalnych kompetencji i wzmacnianie
zasobów chroniących przed podejmowaniem zachowań  ryzykownych,
- Działaniach kontrolnych i szkoleniowych.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmuje
w szczególności:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i rekreacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci
i młodzieży.

4. Miejsko -Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku.

Miejsko-Gminna Komisja jest powoływana na podstawie art. 41 ust. 3 Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest ciałem inicjującym i nadzorującym
wykonanie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W skład Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą
osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
powołane zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
Do zadań komisji należy prowadzenie działalności informacyjnej i konsultacyjnej:
a) przyjmowanie zgłoszeń od osób uzależnionych od alkoholu członków ich rodzin
lub innych osób,
b) rozmowy z osobą uzależnioną, współuzależnioną na temat możliwości i sposobu leczenia,
c) pełnienie dyżuru w siedzibie Komisji,
d) udział w posiedzeniach Komisji.

Za realizację w/w zadań lub innych wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii członkom
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Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 400,00 zł brutto miesięcznie.
Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu komisji jest podpisana lista obecności, która jest
podstawą do dokonania wypłaty wynagrodzenia. W przypadku nieobecności na posiedzeniu
komisji wynagrodzenie obniża się o 50%. Środki finansowe na realizację niniejszego
programu pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Oświaty o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie uchwały.  Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Woroch poinformował, że projekt
uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 5 głosami „za.
Głosowano w sprawie
przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,.
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 XXVI/176/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 listopada 2020 roku
w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 została uchwalona 15 głosami
„za”. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

6. Interpelacje i zapytania radnych.
Podczas obrad XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk nie zostały złożone interpelacje
i zapytania radnych

7. Wolne głosy i wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Radny Jarosław Kaczmarek – poprosił o odpowiedź co dalej z autobusem, który miał
przewozić dzieci do szkół, jak daleko przeprowadzone są negocjacje, kto będzie realizował
kursy na trasie Mszczyczyn- Mełpin- Śrem.
- Burmistrz B. Wierzbińska odpowiedziała, ze od 1 stycznia 2021 roku kursy będzie
realizować nadal PKS na takich samych zasadach jak dotychczas. Przewoźnik na zawartą
umowę na pierwsze półrocze 2021 roku.

8. Zakończenie obrad.
Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący R. Nawrot o godzinie 13:55 zamknął obrady
XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk
Romuald Nawrot

Protokolant
Agnieszka Bąk


