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RF.0002.01.2021

Protokół nr  XXVIII/21

z XXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 27 stycznia 2021  r. Obrady
rozpoczęto 27 stycznia 2021 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:06 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. Mirella Godawa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
2. Maria Woroch – Z-ca Kierownika Referatu Finansowego,
3. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
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 XXVIII 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/
Na pytanie Przewodniczącego Rady czy ktoś z obecnych wnosi o zmianę porządku obrad,
rady J. Kaczmarek zabrał głos i poprosił o zmianę porządku obrad w punkcie 5,  dotyczącym
rozpatrzenia projektów uchwał. Radny zauważył, że uchwała zapisana w punkcie 5 c)
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania
dotacji celowej dla spółek wodnych powinna zostać rozpatrzona przed uchwałą w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok.
Przewodniczący Rady R. Nawrot, poinformował, że właśnie chciał wnieść zmianę
w porządku obrad o której wspomniał radny J. Kaczmarek. Zmiana ma dotyczyć kolejności
podejmowanych uchwał w stosunku do przedstawionych w zaproszeniu na sesję. W punkcie
5a) odbędzie się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu
postępowania  i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych, a kolejność
podejmowania pozostałych projektów uchwał pozostaje bez zmian.
W związku z zaproponowaną zmianą przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zmiany kolejności podejmowanych uchwał.
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, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Szymon Taciak

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 3/
Z-ca Burmistrza M. Godawa przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
natomiast M. Woroch  Zastępca Kierownika Referatu Finansowego 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) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały.
Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz.
310 ze zm.), spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz
na finansowanie i dofinansowanie inwestycji. W myśl art. 443 ust. 4 ustawy, zasady
udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób
jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze
uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwałą
nr XLVIII/307/18 z dnia 19 września 2018r. w sprawie zasad udzielania, trybu postepowania
i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r., poz.



3

7223), ustaliła zasady udzielania dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Dolsk.
Uchwałą nr VI/33/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lutego 2019r. zmieniającej
uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji
celowej dla spółek wodnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r., poz. 7223) dotacja została
ustalona na poziomie 50000,00zł. W latach 2012-2020 spółka wodna otrzymała łączną
dotację z budżetu Gminy Dolsk na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w wysokości 506000,00zł. Z informacji
pozyskanych z Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie, dla Gminnej Spółki
Wodnej Dolsk w 2020 roku wysokość składki wynosiła 29,00zł/ha, a jej ściągalność 82,83%
co stanowiło kwotę 47609,00zł. Poza dotacją z budżetu gminy Dolsk w wysokości
50000,00zł, Gminna Spółka Wodna Dolsk otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w wysokości 12380,00zł oraz Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w wysokości 12463,00zł. Łączny dochód Gminnej Spółki Wodnej Dolsk
w 2020 roku wyniósł 122452,00zł. Na przełomie ostatnich lat środki z dotacji budżetu Gminy
Dolsk w wysokości 50000,00zł stanowiły blisko 2/3 wartości realizowanego w danym roku
zadania, a udział spółki wodnej jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania
wynosił ok. 25000,00zł co stanowi niespełna 1/3 wartości zadania. Widząc potrzebę udziału
środków budżetu gminy w innych płaszczyznach, po analizie sprawy Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska uznała aby zmniejszyć udział środków budżetu gminy Dolsk
w działalności spółki wodnej do wysokości 30000,00zł.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że do obrad sesyjnych dołączył radny
S. Taciak wobec czego obecnie na sali znajduje się 15 radnych.
W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk  poprosiła o odpowiedź kto jest autorem uchwały i dlaczego
w przeciągu zaledwie miesiąca od uchwalenia budżetu zmianie ulega kwota przyznanej
dotacji. Jednocześnie zaznaczyła, że z usług spółki korzystają rolnicy ale także z dróg
gminnych wody spływają do rowów melioracyjnych. Rolnicy skupieni w Spółkach Wodnych
to mieszkańcy naszej gminy, wypracowany i wykonany przez lata zakres prac i wszelkich
robót udaje się dzięki pozyskanym dotacjom, one pozwalają na kontynuowanie prac
i coroczne ulepszanie cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych. Radna chce również
uzyskać informację na co zostaną przeznaczone środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł
zabrane z dotacji dla spółek wodnych.
- Przewodniczący Rady R. Nawrot odpowiedział, że początek rozmów dotyczący takiego
obrotu sprawy miał miejsce na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Na posiedzeniu komisji odbyła się szeroką dyskusja w tym zakresie, zostały przedstawione
wszystkie argumenty dwóch stron i zostały podjęte odpowiednie decyzje.
- Kierownik M. Marchlewska zauważyła, że przyznanie dotacji miało na celu pobudzenie
spółki, aby ściągalność składek była większa. Wszystkie wioski nie należą do spółek
wodnych, w ostatnim czasie mówimy o suszy a oczyszczenie rowów również wpływa
na osuszanie pól.
- Radny S. Kaźmierski – radny stwierdził, że jedynym argumentem za przyjęciem
do wiadomości ograniczenia wysokości dotacji jest fakt, że spółka w Dolsku miała do dnia
dzisiejszego dotację w pełnej wysokości, a pozostałe gminy ograniczyły już dawno te kwoty.
- Radna J. Pawełczyk – dodała radna, że na ostatnim Walnym Posiedzeniu Rejonowych
Spółek Wodnych w Śremie obecna była Burmistrz B. Wierzbińska, która zapewniała,
że dotacja będzie utrzymana na dotychczasowym poziomie.
- Radny J. Kaczmarek – radny stwierdził, że w poprzednich latach gdy sytuacja gminy była
o wiele trudniejsza dotacja była utrzymana na poziomie 50.000,00 zł, a  w zeszłym roku
z tytułu trwającej pandemii zostały fundusze z niewykorzystanych i niezorganizowanych
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różnych imprez więc środki powinny się na ten cel znaleźć. Radny apeluje o nie umniejszanie
dotacji i pozostawienie jej na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie rady zadeklarował,
że nie poprze projektu uchwały obniżającej dotację do spółek wodnych.
- Z-ca Burmistrza M. Godawa poinformowała radnych, że środki w wysokości 20.000,00 zł
zostaną przeznaczone na zakup samochodu do przewożenia żywności do przedszkola, jest
to wskazane w projekcie zmiany uchwały budżetowej.
- Radny J. Rzepczyński- inne gminy obcięły dotację bardzo dawno, gmina Książ ma znacznie
mniejszą dotację i jest gmina dwa razy większą. Musimy patrzeć na całość, obejmując mandat
radnego ślubowaliśmy pracę na rzecz całej gminy i ogół wszystkich spraw, a nie tylko
rolników.
- Przewodniczący Rady R. Nawrot zwrócił uwagę radnym, że wszystkie omawiane
i poruszane tematy w tej sprawie były przedmiotem obrad odpowiednich komisji. Poprosił
radnych  o uczestnictwo  w komisjach.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa J. Rzepczyński poinformował, że przedmiotowy projekt
uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 2 głosami „za”
przy jednym „wstrzymującym”.
Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
PRZECIW (3)
Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza
Uchwała nr XXVIII/185/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 stycznia 2021 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych ostała uchwalona 10 głosami „za”., przy
3 głosach „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.  Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok.

Z-ca Kierownika Referatu Finansowego M. Woroch poinformowała zebranych,
że w projekcie uchwały budżetowej zostały zaproponowane następujące zmiany:
Po stronie wydatków plan pozostaje bez zmian i wynosi 25.588.441,28 zł, zmiana dotyczy
przesunąć między  wydatkami bieżącymi i majątkowymi  zgodnie z załącznikiem nr 1.
I odpowiednio zmniejsza się planowane wydatki bieżące w § 2830  w rozdziale  Melioracje
wodne o kwotę 20 000,- zł .Jest to dotacja do spółek wodnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
Wydatki bieżące po zmianie wynoszą  25.062.284,33 zł. Zwiększa się planowane wydatki
majątkowe  w § 6060 (zakupy inwestycyjne) w rozdziale Przedszkole o 20.000,00 zł
na zadanie inwestycyjne zakup samochodu do przewozu posiłków w Zespole Przedszkoli
w Dolsku, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą  526.156,95
zł.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie uchwały.  Przewodniczący



5

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: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip
Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk.
Uchwała nr XXVIII/186/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 stycznia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok została uchwalona
12 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się”.  Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli,
szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2021 rok.
Z-ca Burmistrza M. Godawa przedstawiła uzasadnienie do uchwały.
Zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami prawa, organ
prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe zobowiązany jest opracować na dany rok
kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalić
maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ponadto organ prowadzący przedszkola i szkoły
podstawowe zobowiązany jest ustalić formy i specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane na 2021 rok. Uchwała została przygotowana
w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dolsk.
Dofinansowanie w roku 2021 przyznane będzie na następujące specjalności kształcenia:
a) chemia,
b) geografia,
c) logopedia,
d) tyflopedagogika,
e) autyzm, diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu,
f) pedagogika opiekuńcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
h) rytmika z elementami tańca,
i) pedagogika lecznicza i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
j) mediacja, komunikacja, edukacja zdalna,
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.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej kwoty
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dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły
wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2021 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 XXVIII/187/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 stycznia 2021 roku
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne
podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz
ustalenia form i specjalności kształcenia na 2021 rok została uchwalona 15 głosami „za”.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

d) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowieczek.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Kierownik M. Marchlewska. Poinformowała,
że nazwy ulicom w miejscowości Nowieczek zostały nadane w latach 2015 i 2016.
W związku z rozwojem budownictwa pojawiła się konieczność nazwania ulicy, która jeszcze
nie posiada nazwy. Przedmiotowa nieruchomość jest drogą wewnętrzną i stanowi własność
Gminy Dolsk.  Nazwa proponowana to nazwa ulica Zachodnia.
W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk – poinformowała, że został złożony wniosek w imieniu mieszkańców –
właścicieli działek przy tej ulicy i czy może uzyskać odpowiedź na niego. Przedmiotem
wniosku jest poszerzenie drogi do szerokości 8m co znacznie ułatwi poruszanie się po niej.
Kolejne osoby chcą wystąpić o warunki zabudowy, a jeżeli nie zrobimy obecnie planów
i ustaleń co do szerokości drogi, Urząd nie może odmówić zezwoleń na warunki zabudowy
i może się okazać, że mieszkańcy zostaną z wąską drogą szerokości ok 4 m.
- Przewodniczący Rady R. Nawrot  poinformował, że temat ten był wstępnie omawiany
na posiedzeniu komisji budżetu w dniu 25 stycznia 2021 roku. Natomiast projekt nazwy ulicy
był już kiedyś przedmiotem obrad, ale został przez radną J. Pawelczyk wycofany.
- Radna J. Pawełczyk – tak, projekt został wycofany, gdyż propozycja nazwy była tylko
od jednej rodziny, a radna uważała, że należy przeprowadzić takie uzgodnienia z wszystkimi
właścicielami działek.
- Przewodniczący Rady R. Nawrot  stwierdził, że jednak pierwotna nazwa została czyli
pracownicy Urzędu dokonali dobrego wyboru.
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”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowieczek.
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 XXVIII/188/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 stycznia 2021 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowieczek została uchwalona 15 głosami
„za”.  Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

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

· Radny J. Kaczmarek złożył Interpelację która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
(RF. 0003.05.2021)

· Radna Janina Pawełczyk złożyła Interpelację która stanowi załącznik
nr 10  do protokołu. (RF. 0003.2.2021)

· Radna Janina Pawełczyk złożyła Interpelację która stanowi załącznik
nr 11 do protokołu. (RF. 0003.3.2021)

· Radna Janina Pawełczyk złożyła Interpelację która stanowi załącznik
nr 12 do protokołu. (RF. 0003.4.2021)

7. Wolne głosy i wnioski

· Radny Powiatu Witold Opielewicz przedstawił radnym informację z wykonaniu
budżetu  2020 roku oraz o planowanym budżecie na 2021 rok Rady Powiatu
Śremskiego.

· Radna Aneta Podpołucha złożyła na ręce Przewodniczącego Rady R. Nawrota
rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych „Radni dla gminy Dolsk”.

8. Zakończenie obrad.

Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący R. Nawrot o godzinie 15:06 zamknął obrady
XXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk
Romuald Nawrot

Protokolant
Agnieszka Bąk


