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RF.0002.04.2020

Protokół nr XX/20

z XX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 20 maja 2020 w sali widowiskowej.
Obrady rozpoczęto 20 maja 2020 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:41 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1
do protokołu i przedstawionego poniżej wyszczególnienia.
Obecni:
1. Sylwia Czaplicka-Zaremba,
2. Monika Gmerek,
3. Elżbieta Jańczak,
4. Jarosław Kaczmarek,
5. Stanisław Kaźmierski,
6. Krystian Mejza,
7. Andrzej Michałowski,
8. Romuald Nawrot,
9. Janina Pawełczyk,
10. Aneta Podpołucha,
11. Jan Rzepczyński,
12. Filip Szczepaniak,
13. Paweł Taciak,
14. Szymon Taciak,
15. Jacek Woroch.

W obradach uczestniczyli również:
1. Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Mirella Godawa – Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
3. Magdalena Surmicka- Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
5. Kamil Nabagło – przedstawiciel firmy Green Key.
6. 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 XX 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 15 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 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. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami za rok 2019./załącznik nr 5/

Sekretarz M. Godawa przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2019.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-
2023, z perspektywą na lata 2024-2027”.
Przedstawiciel firmy Green Key opracowujący Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Dolsk na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 Pan Kamil Nabagło przedstawił
etapy opracowania programu. Było to w pierwszej kolejności zebranie dokumentów,
następnie przeprowadzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz konsultacji
społecznych. Ostatnim punktem jest podjęcie uchwały. Program jest wymaganym
dokumentem, zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.). Dokument stanowi kontynuację
dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2011-2013
z perspektywą do 2016 roku” przyjętego Uchwałą Nr XVI/115/12 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 1 lutego 2012 roku. W związku z upływem okresu obowiązywania dotychczas
obowiązującego programu ochrony środowiska zaszła konieczność opracowania tego
strategicznego dokumentu na nową perspektywę czasową, zgodnie z obecnie obowiązującymi
dokumentacjami strategicznymi i operacyjnymi. Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
przystępując do opracowywania dokumentu wystąpiono do właściwych organów:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskami o możliwość
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023,
z perspektywą na lata 2024-2027”.
W nawiązaniu do ww. ustaleń została sporządzona „Prognoza oddziaływania na środowisko
dotycząca projektu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023,
z perspektywą na lata 2024-2027”, która została przesłana do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu celem zaopiniowania. Wielkopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 10 stycznia 2020 roku zaopiniował
pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023,
z perspektywą na lata 2024-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 20 stycznia 2020 roku
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zaopiniował pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata
2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
z uwagami. Przedstawione uwagi zostały uwzględnione i wprowadzone do Prognozy
oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Dolsk na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027. Projekt „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023, z perspektywą na lata 2024-2027” został
wyłożony także do konsultacji społecznych. W wyznaczonym terminie tj. od 29.01.2020 r.
do 21.02.2020 r. wpłynęły uwagi lub wnioski, które zostały uwzględnione w ostatecznej
wersji dokumentu.
Wobec braku pytań, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
poinformował, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji i został
zaakceptowany 3 głosami „za”.
Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i przystąpiono do przeprowadzenia głosowania
Głosowano w sprawie:
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023,
z perspektywą na lata 2024-2027”.
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 XX/147/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  20 maja 2020 roku w sprawie
przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na lata 2020-2023,
z perspektywą na lata 2024-2027”,. została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

b) 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:
Po stronie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe,
celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (wpłaty z usług) o kwotę 2 000,00 zł na wniosek
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
Natomiast po stronie wydatków w działach:
* 600 Transport i łączność:
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę
5 507,00 zł w tym:
• na wniosek sołectwa Lubiatowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 444,00 zł
• na wniosek sołectwa Księginki zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 063,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 444,00 zł
na wniosek sołectwa Lubiatowo
* 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
W rozdziale 75495 pozostała działalność
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 1200,00 zł
na wniosek sołectwa Księginki,
* 852 Pomoc społeczna
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W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 2 000,00 zł na
wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
* 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 263,00 zł na wniosek sołectwa Księginki.
W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk: - Czy zmiany w funduszach sołeckich zostały zgłoszone podczas obrad
zebrania sołeckiego i kiedy się one odbyły?
- Skarbnik M. Surmicka: – Zmiany w funduszach sołeckich zostały poprzedzone
uzgodnieniami podczas zebrań sołeckich, które odbyły się na początku marca 2020 roku.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.
Przewodniczący Rady R. Nawrot po odczytaniu tytułu uchwały przystąpił
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok,.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr XX/148/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  20 maja 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok została uchwalona 15 głosami „za”.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

c) w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk w roku 2020,
Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Uchwała ta daje
nam możliwość utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na 30 dni
w wyznaczonym okresie sezonu kąpielowego. Podjęcie tej uchwały nie jest jednoznaczne
z utworzeniem takiego miejsca daje mam tylko taką możliwość, aby w dogodnym czasie na
zgłoszenie je utworzyć. Czy będzie to możliwe w tym roku uzależnione jest to od panującej
obecnie pandemii i restrykcji wprowadzanych przez rząd. Taka forma uchwały jest
podejmowana corocznie, aby w kolejnym etapie podjąć uchwałę już z konkretnym terminem
informującym o utworzeniu miejsca  okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych poinformował,
że przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany
5 głosami „za”.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot po odczytaniu tytułu uchwały przystąpił
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk w roku 2020,.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
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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 XX/149/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  20 maja 2020 roku w sprawie
określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk w roku 2020 została uchwalona
15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

d) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzychodzie
w drodze przetargu.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego
M. Marchlewska.
Dla działki nr 29/5 położonej w Międzychodzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Działka zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Dolsk zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005 r. oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą
Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009 r. , Uchwałą
Nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 lutego 2011 r. oraz Uchwałą XXX/199/13
z dnia 27 lutego 2013 r. przeznaczona jest w studium pod planowane tereny zabudowy
mieszkaniowej siedliskowej i jednorodzinnej z możliwością realizacji uzupełniającego
zainwestowania osiedleńczego (zabudowa mieszkaniowa, usługi podstawowe i bytowe
nieuciążliwe i wzajemnie niekolidujące). Według ewidencji gruntów to grunty orne w kl.  III
b i w kl. V. Po podjęciu uchwały zostanie dokonana wycena tego terenu przez rzeczoznawcę
i dopiero w tedy będzie znana cena m2.
Przewodniczący Komisji Budżetu P. Taciak poinformował, że projekt uchwały został
omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady po odczytaniu tytułu uchwały przystąpił
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzychodzie w drodze przetargu.
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 XX/150/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  20 maja 2020 roku w sprawie
zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzychodzie w drodze przetargu
została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

e) w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontanny zlokalizowanej na Placu
Wyzwolenia w Dolsku.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i regulaminem korzystania z fontanny przedstawiła
Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie
zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Fontanna
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zlokalizowana na Placu Wyzwolenia w Dolsku bez wątpienia należy do kategorii obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej. Picie wody z fontanny, a także kąpiel oraz zabawa
w wodzie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ustalenie zasad i trybu korzystania
z tego typu obiektów stanowi kompendium informacji kierowanej dla jego użytkowników.
W dobie obecnej pandemii są zalecenia, aby tego typu obiektów nie uruchamiać. W trosce
o zachowanie ładu i porządku oraz zapewnienia bezpieczeństwa zabrania się:
a) chodzenia i biegania po niecce fontanny i w jej obrębie,
b) wjeżdżania na elementy fontanny deskorolkami, wrotkami, łyżworolkami lub innymi
pojazdami,
c) mycia i kąpieli w fontannie,
d) picia wody z fontanny,
e) zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny obejmujące w szczególności: wrzucania żwiru,
piasku, kamyków, zabawek, niedopałków papierosów, folii, papierów i innych odpadów,
f) wlewania lub wsypywania jakichkolwiek substancji do fontanny,
g) zatykania dysz fontanny i niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych, manipulowania
przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych obiektu.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska J. Rzepczyński poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do przeprowadzenia
głosowania w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontanny zlokalizowanej
na Placu Wyzwolenia w Dolsku.
Głosowano w sprawie:
uchwalenia regulaminu korzystania z fontanny zlokalizowanej na Placu Wyzwolenia
w Dolsku.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janina Pawełczyk
Uchwała nr XX/151/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  20 maja 2020 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu korzystania z fontanny zlokalizowanej na Placu Wyzwolenia
w Dolsku została uchwalona 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

f) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości
stanowiących mienie gminne.
Projekt omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.  Rada Miasta i Gminy
Dolsk przeznaczyła do wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące
mienie gminne, których okres dzierżawy upływa w sierpniu 2020 roku.
Przewodniczący Komisji Budżetu P. Taciak poinformował, że projekt uchwały został
omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady po odczytaniu tytułu uchwały przystąpił
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
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wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących
mienie gminne.
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 XX/152/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  20 maja 2020 roku w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie
gminne została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
W dyskusji wzięli udział:
- Radny Krystian Mejza – złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
(RF. 0003.09.2020),
- Radny Krystian Mejza - – złożył interpelację, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
(RF. 0003.10.2020),
- Radna Janina Pawełczyk- złożyła interpelację, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
(RF. 0003.11.2020).

7. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:
- Radny R. Nawrot – poprosił radnych o pozostanie po sesji na sali obrad.
- Radny Krystian Mejza- poprosił,  aby  zwrócić się do  zarządcy dróg  o  wykoszenie  trawy
w ciągu chodnika przy trasie 434 z Kotowa do Dolska, załatanie dziur na całej ul.
Kościańskiej oraz o posprzątanie śmieci leżących przy drodze Dolsk- Lubiatowo.
- Radna Janina Pawełczyk – zapytała od kiedy jest planowane otwarcie świetlic na wynajem
oraz dlaczego zniszczona wiata na placu targowym nie została uprzątnięta i od kiedy
targowisko będzie otwarte.
- Burmistrz B. Wierzbińska- poinformowała, że Gmina zwróciła się do Sanepidu z prośbą
o określenie warunków, które muszą zostać spełnione, aby targowisko ruszyło; jeżeli chodzi
o popsutą wiatę, jesteśmy w kontakcie z ubezpieczycielem, do momentu oględzin
i zakończenia procedury wyceny przez ubezpieczyciela nie możemy uporządkować terenu.
Działalność świetlic na ten moment nie może zostać wznowiona, bo to zarządca musi
zapewnić bezpieczne warunki wynikające z obostrzeń i spełnić wszystkie wymagane prawem
procedury. Jeżeli tylko rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dopuszczą możliwość
udostępniania takich obiektów to oczywiście u nas również one zostaną wprowadzone.
- Radny Romuald Nawrot – przypomniał radnym o konieczności złożenia do końca maja
oświadczeń majątkowych.
- Radny Jacek Woroch- zwrócił się do radnego Krystiana Mejzy z pytaniem, co miało
znaczyć wypisywanie na portalu społecznościowym informacji, że „…nawet nauczyciel
jest przewodniczącym komisji…..” czy zawód nauczyciela jest niegodny, aby sprawować
tą funkcję?
- Radny Krystian Mejza- zawód jest jak najbardziej godny, chodzi tylko o to,
aby nie dochodziło sytuacji, z którą mamy do czynienia teraz, że rodzice interweniują
w sprawie przedszkola, a dyrektorzy  i nauczyciele sami powinni zadbać o obiekty i zgłaszać
uwagi.
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 - Radny Jacek Woroch- zapytał ile razy Pan (Krystian Mejza) uczestniczył w posiedzeniach
komisji w tym roku?
- Radny Krystian Mejza – „w tym roku nie uczestniczyłem w żadnym posiedzeniu komisji.”
- Radny Jacek Woroch- zwrócił uwagę radnemu, że wszelkie prace i rozwiązywanie
problemów powinno się odbywać na posiedzeniach komisji, gdzie pracują radni,
a na posiedzeniach sesyjnych przedstawiane są ostateczne rozwiązania; głosując w grudniu
za przyjęciem uchwały budżetowej na 2020 rok głosowaliśmy za przedstawionym planem
finansowym, w którym był ujęty remont przedszkola w Ostrowiecznie, wywoływanie
w połowie roku takiego zamieszania szkodzi wszystkim przedszkolom i jednostkom
oświatowym na naszym terenie, a zwyczajnie wystarczy tylko poczekać na to, co zostało
zapisane w uchwale budżetowej. Remont był zaplanowany. Skarży się Pan, że nie został
powołany do pracy w komisji gdzie chciał Pan pracować, ale należy się zastanowić
nad swoim postępowaniem i zmiennością zdania, gdy podczas obrad był Pan na „tak”,
a już podczas sesji zmieniał Pan zdanie, głosując w tej samej sprawie. Radni pracują
na komisjach gdzie dyskutujemy i wyrażamy swoje opinie, a taktyka niektórych radnych
jest taka, że nie uczestniczą w posiedzeniach komisji gdzie nie ma kamer tylko debatują
na obradach sesyjnych gdzie posiedzenia są nagrywane i transmitowane co wiąże się
z większym aplauzem. Ostatnio uczestniczyli Państwo w obradach komisji gdzie były
omawiane sprawozdania  roczne, ale ze strony radnych niezapisanych w komisjach nie padło
żadne pytanie, chodź obecni byli przedstawiciele Urzędu i możliwe było uzyskanie
odpowiedzi. Składając interpelację radni powołują się na oszczędności, które wynikają z
niezrealizowania zaplanowanych zadań w związku z pandemią, a nie myślą o tym, że wpływy
do Urzędu  z tytułu podatków i dotacji zostają umniejszone. Zagospodarowanie odpadów
zielonych na sołectwach nie powinno stanowić żadnego problemu, gdyż kompost zawsze w
takich miejscach jest do zagospodarowania, a można pominąć koszt zakupu pojemników na
odpady. Praca świetlicowych w czasie pandemii w ograniczonych godzinach jest zdaniem
radnego J. Worocha całkowicie wystarczająca gdyż nie odbywają się tam żadne spotkania
i imprezy, a 8 h na wykonanie prac w miesiącu jest dużą ilością czasu.
- Radna Janina Pawełczyk – zdaniem radnej 8 h na wykonanie wszystkich prac
przy świetlicy łącznie z wykoszeniem terenu jest stanowczo zbyt małą ilością czasu,
oczywiście zależy to również od wielkości świetlicy i podległego terenu zaznaczyła,
że konieczne jest przeprowadzenie na wzór lat poprzednich objazdu przez radnych terenu
gminy włącznie z oględzinami wszystkich placówek oświatowych. Zabezpieczenie
w projekcie budżetu kwoty 35 000,00 zł na remont przedszkoli jest kwotą symboliczną,
aby dokonać remontu, nie wiadomo, na co to by miało wystarczyć. Remont przedszkola
w Ostrowiecznie się należy, nie są to zaniedbania tylko z poprzedniego roku, ale również
z czasów poprzednich.  Zabrakło zapoznania się na początku kadencji przez radnych ze
stanem wszystkich obiektów będących mieniem gminnym. Radna skierowała  pytanie do Pani
Burmistrz, w jakim stanie jest przedszkole w Małachowie?
- Burmistrz B. Wierzbińska – powiedziała, że placówki oświatowe są zawsze przed
rozpoczęciem roku szkolnego oraz również w jego trakcie wizytowane i kontrolowane, gdzie
bezpośrednio zostaje zapoznana z ich potrzebami  i zdaje sobie sprawę, jakie są warunki
przedszkola,  w odpowiedzi na pytanie Radnej J. Pawełczyk czy remonty są przeprowadzane
proporcjonalnie – Burmistrz odpowiedziała, że do przedszkola w Dolsku chodzi 90 dzieci,
a w Ostrowiecznie 14. Stan placówek oświatowych nie odzwierciedla sytuacji z zeszłego roku
ale ich stan jest pokłosiem z wielu lat wstecz. Jeżeli chodzi o przedszkola protokoły kontrolne
wskazywały, że nic nie zagraża bezpieczeństwu dzieci, ale estetyka oczywiście pozostawia
wiele  do  życzenia.  Przed  nami  wszystkimi  jest  wiele  pracy,  gdyż wszyscy  razem
odpowiadamy za stan oświaty, Państwo byli radnymi przez tyle lat  i są odpowiedzialni
za stan oświaty i wiedzieli Państwo, w jakim stanie są placówki, ale nie jest to czas aby



9

obrzucać się winą czy wytykać błędny, zaniedbania na portalach społecznościowych - lepiej
skupić się na wspólnych działaniach zmierzających do poprawy tej sytuacji. W związku
z panująca pandemią od dnia 25 maja zostaną uruchomione po jednym oddziale
w przedszkolu w Dolsku i Wieszczyczynie, gdyż nie ma zainteresowania wśród rodziców,
aby wysyłać dzieci do placówek edukacyjnych.  Te dwie placówki mogliśmy przygotować
wg obowiązującego reżimu sanitarnego.
- Radny Jacek Woroch (Ad Vocem) – poinformował, że będzie wnioskował, aby koszenia
trawy w  sezonie  obywały się raz w miesiącu, a w przy przydrożnych rowach czy w parkach
dwa razy do roku. Można te tereny obsiać kwiatami łąkowymi, aby tych terenów nie kosić,
aby za parę lat nie myśleć o  pogłębiającej się suszy.
- Radna Janina Pawełczyk (Ad Vocem)- jeżeli zaniechamy wykoszeń, to za chwilę
nie będziemy mieć co kosić, tylko będzie można użyć maszyny rotacyjnej, gdyż wszystko
zarośnie i nie będzie można tego ściąć kosiarką.
- Radny Jarosław Kaczmarek (Ad Vocem) – zwrócił uwagę, że mieszkaniec uczestniczący
w obradach chce zabrać głos.
- Przewodniczący Rady R. Nawrot – poprosił o zabranie głosu mieszkańca, jednocześnie
prosząc o wyrażenie zgody na opublikowanie jego danych identyfikacyjnych. (załącznik nr 15
do protokołu – zgoda RODO)
- mieszkaniec Ostrowieczna S. Zieliński – zwrócił się do radnego J. Worocha,
że z informacji, które usłyszał, radny był w Ostrowiecznie i widział warunki panujące
w przedszkolu, ale w tym temacie nic nie zostało do tej pory wykonane. Mieszkaniec
poinformował,  że zanim napisał pisma i zaskarżył, jeździł do Pani Dyrektor Przedszkola
i Pani Burmistrz z którymi próbował rozmawiać w tym temacie.  Uważa, że Pani Burmistrz
zrobiła z niego pośmiewisko informując w pismach, że pomieszczenia przedszkola
w Ostrowiecznie utrzymane są w odpowiednim stanie  i nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
W dalszej części wypowiedzi nastąpiła przepychanka słowna, którą trudno zacytować.
Pan S. Zieliński miał zwróconą uwagę co do formy wypowiedzi i użytych słów, otrzymał
dodatkowy czas w dyskusji ale dobrowolnie nie skorzystał z tej możliwości.  Szczegółowe
nagranie jest dostępne na stronie www.dolsk.pl w zakładce „Transmisje z sesji rady.”
- Burmistrz B. Wierzbińska – odpowiadając na zarzuty kierowane przez S. Zielińskiego
odpowiedziała, że rozmowy, o których wspominał mieszkaniec w swojej wypowiedzi,
przebiegały ze strony S. Zielińskiego zawsze bardzo impulsywnie i nie było możliwości dojść
do wspólnego rozwiązania problemu.

9. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie na obrady
XX  Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk i o godz. 14:41 zakończył obrady.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Protokolant
Agnieszka Bąk


