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RF.0002.02.2021

Protokół nr  XXIX/21

XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 24 lutego 2021  r. Obrady rozpoczęto
24 lutego 2021 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:24 tego samego dnia. W posiedzeniu
wzięło udział 14 członków wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1  do protokołu
i przedstawionego poniżej wyszczególnienia.

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

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

Powiatowy

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Radni zostali
poproszeni o potwierdzenie swojej obecności poprzez zagłosowanie w programie e- Sesja,
aby stwierdzić prawomocność obrad. Przewodniczący poinformował, że na sali obecnych
jest 14 radnych, wobec czego rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący poinformował, że obrady rady miasta i gminy są transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania te są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.  Dane osobowe są chronione zgodnie
z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Obowiązek
informacyjny w tym zakresie umieszczony jest na drzwiach wejściowych na salę oraz
na stronie internetowej gminy Dolsk w zakładce transmisje sesji rady.
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2. Przedstawienie porządku obrad./załącznik 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 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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w palcówkach oświatowych Gminy Dolsk
za 2020 rok./załącznik nr 5/.
Sprawozdanie omówiła Z-ca Burmistrza M. Godawa.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady:
a) Rewizyjnej,/załącznik nr 6/
Sprawozdanie odczytał Przewodniczący Komisji  Sz. Taciak

b) Skarg, Wniosków i Petycji,/załącznik nr 7/
Sprawozdanie odczytała Przewodnicząca Komisji A. Podpołucha.

c) Budżetu i Spraw Gospodarczych,/załącznik nr 8/
Sprawozdanie odczytał Przewodniczący Komisji P. Taciak.

d) Rolnictwa i Ochrony Środowiska,/załącznik nr 9/
Sprawozdanie odczytał Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński.

e) Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,/załącznik nr 10/
Sprawozdanie odczytał Przewodniczący Komisji J. Woroch.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik M. Surmicka, poinformowała,
że plan wydatków po zmianach wynosi 25.589.041,28 zł, a zmiana dotyczy przesunąć między
wydatkami bieżącymi zgodnie z załącznikiem nr 1, odpowiednio:
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 180.000,00
zł.
- zwiększa się planowane wydatki w § 2360 (dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy  na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o
kwotę 180.000,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 3, wydatki bieżące po zmianie wynoszą: 25.062.884,33 zł.
Załącznik nr 5 Uchwały budżetowej „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego”
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zakład Gospodarki
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Komunalnej wprowadził nadwyżkę w wysokości 80.000,00 zł na wydatki inwestycyjne,
obecnie kwota na wydatkach inwestycyjnych wynosi w sumie 239.292,00 zł.
Jednocześnie Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że ze względu na zmianę tekstu
jednolitego ustawy o finansach publicznych zmianie ulega nr Dziennika Urzędowego, który
powinien być  z 2021 roku,  poz. 305. Pozostałe dane nie ulegają zmianie.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciaka o przedstawienie opinii komisji o 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 Dolsk na 2021 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Krystian Mejza
Uchwała nr XXIX/189/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok została uchwalona 14 głosami
„za”. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

b) w sprawie rozpatrzenia Petycji nr 1 z dnia 15 grudnia 2020 r., dotyczącej podjęcia
uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. Podpołucha odczytała uzasadnienie
i stanowisko komisji odnośnie petycji nr 1.
Z dniem 27 grudnia 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wdrożony został Narodowy
Program Szczepień – planowane działania, które mają zagwarantować przeprowadzenie
bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje on nie tylko zakup
odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebieg
i efektywność szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków. Narodowy Program Szczepień
obejmuje wszystkich obywateli RP powyżej 18 roku życia ( lub pow.16 roku życia –
w zależności od dostawcy szczepionek). Ustalony harmonogram szczepień odnosi
się zarówno do poszczególnych grup zawodowych jak i ustala potencjalne terminy
dla poszczególnych grup wiekowych. Niezasadne jest zatem twierdzenie, że mieszkańcy
Gminy Dolsk są w tej materii dyskryminowani (wykluczani). Brak jest podstawy prawnej
do podjęcia uchwały w treści, której organ stanowiący gminy wystąpić miałby do Rady
Ministrów („Rządu RP”) o uzyskanie pisemnych gwarancji ze strony producentów
szczepionek, „(..) że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść
wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.”
Jeżeli podmiot wnoszący petycję wyraża przekonanie, że tego typu czynność powinna zostać
dokonana przez Radę Ministrów („Rząd RP”), powinien zwrócić się w tej sprawie
bezpośrednio do tego centralnego organu władzy publicznej.
Projekt uchwały został zaakceptowany przez członków komisji 2 głosami „za’
przy nieobecności 1 członka komisji. Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia
głosowania.
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Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia Petycji nr 1 z dnia 15 grudnia 2020 r., dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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 (3)
Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (1)
Krystian Mejza
Uchwała nr XXIX/190/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie
rozpatrzenia Petycji nr 1 z dnia 15 grudnia 2020 r., dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 została uchwalona 11 głosami „za”, przy
3 „wstrzymujących się” . Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

c) w sprawie rozpatrzenia Petycji nr 2 z dnia 15 grudnia 2020 r., dotyczącej podjęcia
uchwały w sprawie szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-
2.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. Podpołucha odczytała uzasadnienie
i stanowisko komisji odnośnie petycji nr 2.
Z dniem 27 grudnia 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wdrożony został Narodowy
Program Szczepień – planowane działania, które mają zagwarantować przeprowadzenie
bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje on nie tylko zakup
odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebieg
i efektywność szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków. Narodowy Program Szczepień
obejmuje wszystkich obywateli RP powyżej 18 roku życia ( lub pow.16 roku życia –
w zależności od dostawcy szczepionek). Ustalony harmonogram szczepień odnosi
się zarówno do poszczególnych grup zawodowych jak i ustala potencjalne terminy
dla poszczególnych grup wiekowych. Niezasadne jest zatem twierdzenie, że mieszkańcy
Gminy Dolsk są w tej materii dyskryminowani (wykluczani). Brak jest podstawy prawnej
do podjęcia uchwały w treści, której organ stanowiący gminy wystąpić miałby do Rady
Ministrów („Rządu RP”) o uzyskanie pisemnych gwarancji ze strony producentów
szczepionek, „(..) że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść
wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.”
Jeżeli podmiot wnoszący petycję wyraża przekonanie, że tego typu czynność powinna zostać
dokonana przez Radę Ministrów („Rząd RP”), powinien zwrócić się w tej sprawie
bezpośrednio do tego centralnego organu władzy publicznej.
Projekt uchwały został zaakceptowany przez członków komisji 2 głosami
„za” przy nieobecności 1 członka komisji. Wobec braku pytań przystąpiono
do przeprowadzenia głosowania.

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia Petycji nr 2 z dnia 15 grudnia 2020 r., dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie
szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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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 (3)
Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (1)
Krystian Mejza
Uchwała nr XXIX/191/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie
rozpatrzenia Petycji nr 2 z dnia 15 grudnia 2020 r., dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie
szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 została uchwalona
11 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się” . Uchwała stanowi załącznik nr
13 do protokołu.

d) w sprawie Petycji nr 3 z dnia 5 stycznia 2021 r. złożonej przez Stowarzyszenie Polska
Wolna od GMO dotyczącą ”Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej
Szczepionce!”
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. Podpołucha odczytała uzasadnienie
i stanowisko komisji odnośnie petycji nr 3.
Dnia 18 stycznia 2021 r na adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk
wpłynęła petycja, która w swej treści nawiązuje do listu otwartego z dnia 5 stycznia b.r. W
treści petycji i listu otwartego wyrażone jest negatywne stanowisko wobec Narodowego
Programu Szczepień przeciw COVID -19 oraz działań podejmowanych w tej materii przez
władze centralne Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisję Europejską. Podmiot wnoszący
petycję domaga się od władz gminy aby:
1) podjęte zostały uchwały:
a) popierające: petycję - List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów,
Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO -
STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE.
b) domagające się od Rządu RP, Posłów i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego
eksperymentu na mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji).
c) domagające się od Rządu RP, Posłów i Senatorów dopuszczenia do mediów publicznych
polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe
powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii.
d) domagające się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które
zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021.
2 ) podjęte zostały szerokie działania edukacyjne których celem będzie zwrócenie uwagi
obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi sposoby:
a) obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporności organizmu
i natychmiastowe zaniechanie obostrzeń, które obniżają tę odporność oraz
b) leczenia ogólnie dostępnymi środkami.
Rada Miasta i Gminy Dolsk stoi na stanowisku, że rozpatrzenie petycji w części obejmującej
podjęcie w/w działań edukacyjnych leży w kompetencji organu wykonawczego, wobec czego
w tej części petycja zostaje przekazana do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.
W części obejmującej podjęcie uchwał petycję uznaje się za niezasadną, bowiem brak jest
podstawy prawnej w oparciu o którą w/w uchwały mogłyby zostać podjęte.
Zgodnie z definicją legalną przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany
przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej
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ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata
petycji. A zatem w świetle artykułu 2 ustęp 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach
można przyjąć, że petycja stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez
organ władzy publicznej określonego co do treści i formy prawnej żądania mieszczącego
się w zakresie zadań i kompetencji jej adresata. Zgłoszone w petycji z dnia 5 stycznia 2021
roku żądanie dotyczy podjęcia przez Radę Miasta i Gminy Dolsk uchwały domagającej
się poparcia listu otwartego z dnia 5 stycznia b.r. o "zaprzestanie szczepień, dopuszczenie
do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują
i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat
tzw. pandemii, odwołanie wszelkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które
zostały nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021". Pomimo, że do zadań własnych
gminy określonych w artykule 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2020 r. poz. 713, 1378) należy ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli,
to jednak w/w zagadnienia nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady gminy.
W odniesieniu do petycji, tak jak w przypadku innych podań, organy muszą przestrzegać
z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących
w ich kompetencji. Dlatego skoro żądanie zawarte w petycji nie leży w zakresie kompetencji
Rady Miasta i Gminy Dolsk, to nie może też być przedmiotem jej działania, w tym również
podejmowanych na podstawie §22 ust.2 pkt.4 uchwały w sprawie Statutu Gminy Dolsk.
Projekt uchwały został zaakceptowany przez członków komisji 2 głosami
„za” przy nieobecności 1 członka komisji. Wobec braku pytań przystąpiono
do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
Petycji nr 3 z dnia 5 stycznia 2021 r. złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
dotyczącą ”Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej Szczepionce!”.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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 (3)
Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (1)
Krystian Mejza
Uchwała nr XXIX/192/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie
Petycji nr 3 z dnia 5 stycznia 2021 r. złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
dotyczącą ”Alarm! Stop zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej Szczepionce!”
została uchwalona 11 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się” . Uchwała stanowi
w załącznik nr 14 do protokołu.

8. Interpelacje i zapytania radnych.
Podczas obrad XXIX zostały złożone następujące interpelacje:
W dyskusji wzięli udział:

· Radny A. Michałowski złożył Interpelację która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
(RF. 0003.06.2021)

· Radna Janina Pawełczyk złożyła Interpelację która stanowi załącznik
nr 15 do protokołu. (do RF. 0003.2.2021, RF.0003.4.2021, RF.0003.3.2021)
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9. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:

· Radny J. Kaczmarek zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza B. Wierzbińskiej
z prośbą o wyjaśnienie w jakim zakresie RIO zakwestionowało uchwałę podjętą
na ostatniej sesji dot. spółek wodnych. Natomiast do Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska J. Rzepczyńskiego skierował pytanie czy wie, jaka
kwota niewykorzystanych środków finansowych na koniec roku wpłynęła na konto
Urzędu z Przedszkola w Dolsku. Pytanie jest związane z poszukiwaniem
i przesuwaniem środków finansowych ze spółek wodnych na zakup samochodu
do przewożenia  żywności do oddziałów przedszkolnych.

· Radny J. Rzepczyński odpowiedział, że nie wie jaka wysokość środków wpłynęła
na konto Urzędu  z przedszkola.

· Skarbnik  M. Surmicka na to samo pytanie zadane przez Radnego J. Kaczmarka
nie mogła udzielić odpowiedzi, gdyż nie posiadała na sali dokumentacji w tym
zakresie.  W związku z tym radny J. Kaczmarek poprosił o przygotowanie odpowiedzi
i udzielenie jej na kolejnej sesji.

· Z-ca Burmistrza M. Godawa poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa
wszczęła postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia czy wspomniana uchwała
w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej
dla spółek wodnych została przekazana Prezesowi UOKiK oraz ministrowi
właściwemu do spraw rolnictwa i czy zostały wniesione zastrzeżenia do projektu.
W dniu 19 lutego została wystosowana odpowiedź i obecnie czekamy za
rozstrzygnięciem.

· Radna J. Pawełczyk odniosła się do pytania zadanego przez radnego J. Kaczmarka
jakie środki zostały na koniec roku zwrócone do budżetu gminy. Jednocześnie radna
zaznaczyła, że zwracała uwagę na fakt, że gmina posiadała na koniec roku
odpowiednią ilość środków finansowych aby zakupić samochód, bez konieczności
zabierania środków przeznaczonych na dotację dla spółek wodnych. Radna odczytała
część odpowiedzi na interpelację w zakresie niewykonanych wydatków przez
poszczególne jednostki organizacyjne za rok 2020.

· Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że kwota obciętej dotacji dla spółek wodnych
w ostatecznym rozrachunku zostanie przeznaczona na dotację z zakresu ochrony
powietrza, ale w danym momencie inne środki finansowe nie mogły być przekazane
na zakup samochodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą o finansach
publicznych nie można wykorzystać środków finansowych z roku poprzedniego gdyż
nie jest jeszcze zrobiony bilans. Skarbnik dodała, że odczytane kwoty wydatków
niewykonanych nie są równoznaczne z kwotami zwrotów, które wpłynęły
z poszczególnych jednostek na koniec roku 2020, także tymi kwotami nie można się
sugerować.

· Przewodniczący Rady R. Nawrot dodał, że jako członek Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska wypowiada się we własnym imieniu, informując, że na komisji
w momencie omawiania tematu wysokości dotacji dla spółek wodnych była mowa
o zmniejszeniu jej wysokości z przeznaczeniem na cel z zakresu ochrony środowiska.
Manipulowanie kwotami środków finansowych i ciągłe powracanie do tego tematu, że
mieliśmy pieniądze na zakup samochodu, a ich nie daliśmy tylko zabraliśmy ze spółek
wodnych do zgody nie prowadzi, a wszyscy tu obecni maja jeden wspólny cel o
którym należy pamiętać.
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· Radny A. Michałowski wyraził swoją opinię, w której zaprezentował stanowisko,
że w wioskach których przedstawiciele zagłosowali za zmniejszeniem dotacji
dla spółek wodnych wszelkie prace wykonywane przez tą instytucję powinny być
wstrzymane.

· Przewodniczący Rady R. Nawrot odnosząc się do wypowiedzi radnego
A. Michałowskiego zauważył, że idąc takim tokiem myślenia w wioskach w których
przedstawiciele nie byli za zwiększeniem dotacji związanej z ochroną powietrza
i wymianą źródeł ciepła nie powinni mieć przyznanego wsparcia finansowego w tym
zakresie, jest to bardzo niewłaściwe podejście w przedmiotowej sprawie.

· Radna J. Pawełczyk w czasie poprzedniej sesji została przekazana informacją,
że kwota zabranej dotacji ze spółek wodnych będzie zabezpieczona na zakup
samochodu dla przedszkola, więc jeżeli była taka możliwość i środki zwrócone
z przedszkola wystarczyłyby na zakup to tak powinny być zagospodarowane, w czasie
poprzednich obrad nikt nie wspominał, aby te środki przeznaczyć na wymianę piecy.

· Przewodniczący Rady R. Nawrot w poprzedniej wypowiedzi Skarbnika
M. Surmickiej jasno było powiedziane, że środków z poprzedniego roku nie można
wprowadzić tak sobie, tylko są odpowiednie przepisy to regulujące.

· Radny F. Szczepaniak przypomniał, że jeszcze gdy radny był członkiem komisji
budżetu trwały rozmowy o zasadności takiej wysokości dotacji przekazywanej
do spółek i już wtedy były pierwsze przymiarki aby w najbliższym czasie  kwotę
tą umniejszyć.

· Radny S. Kaźmierski zauważył, że nie jest to zebranie walne spółek wodnych
i najwyższy czas skończyć słowną przepychankę gdyż spółki wodne poradzą sobie
bez obciętej kwoty dotacji. Na zakończenie rany dodał, również jako szef Zarządu
Spółek Wodnych, że okoliczne gminy już parę dobrych lat temu zmniejszyły dotacje
o 50%, a gmina Dolsk jako jedyna utrzymywała jej wielkość niezmiennie od początku
aż do zeszłego roku.

· Przewodniczący Rady R. Nawrot zamykając dyskusję w tym temacie dodał,
że Gmina Książ przekazuje dotację w wysokości 40.000,00 zł, a Gmina Brodnica
w wysokości 20.000,00 zł.

10. Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący R. Nawrot o godzinie 15:24 zamknął
obrady XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Protokolant Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Agnieszka Bąk Romuald Nawrot


