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RF.0002.07.2021

Protokół nr XXXIII/21

z XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 25 sierpnia 2021r.
Obrady rozpoczęto 25 sierpnia 2021 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:41 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 12 członków według 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. Ilona Skorupka – Inspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami,
5. Witold Opielewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji /

Radny Powiatowy,
6. Alicja Olschak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XXXIII 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, 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/
Głosowano w sprawie:
zmiany porządku obrad poprzez usunięcie z punktu 6 "Stanowiska" i dodanie "Apelu" wraz z
treścią.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Monika Gmerek, Aneta Podpołucha, Szymon Taciak

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 Dolsk na 2021 rok,
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Magdalena Surmicka.
Zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.
1. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 839 824,88 zł.
758 Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
 - 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 56 005,10 zł z tytułu otrzymania zwrotu części wydatków w ramach
Funduszu Sołeckiego, - zwiększa się planowane dochody w § 6330 (dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)) o kwotę 27 409,17 zł z tytułu
otrzymania zwrotu części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.
851 Ochrona zdrowia
W rozdziale 85195 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę
7 500,00 zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, - zwiększa się
planowane dochody w § 2180 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19) o kwotę 20 500,00 zł.
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85219 Pomoc społeczna:
- 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 2 467,74 zł z tytułu otrzymania dotacji W rozdziale 85295 Pozostała
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działalność: - zwiększa się planowane dochody w § 2180 (środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 17 897,99 zł - zmniejsza się planowane
dochody w § 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 12 897,99 zł – środki pochodzące
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Dochody bieżące po zmianie wynoszą 26 656 055,71 zł .
Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 183 769,17 zł .
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 961 275,24 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie
z załącznikiem nr 2; odpowiednio:
600 Transport i łączność
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
15 000,00 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych)
o kwotę 37 282,01 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych)
o kwotę 8 384,79 zł w tym: * zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł, *
zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 13 384,79 zł na wniosek sołectwa Mełpin, -
zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 12 884,79 zł na wniosek sołectwa Mełpin,
750 Administracja publiczna:
W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 28 000,00 zł na zakup pojazdu,
851 Ochrona zdrowia
W rozdziale 85195 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
13 000,00 zł (środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
4 150,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, - zwiększa
się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 750,00 zł -
środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, - zwiększa się planowane
wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 100,00
zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
601,00 zł na wniosek sołectwa Trąbinek, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup
usług pozostałych) o kwotę 9 167,52 zł na wniosek sołectwa Brześnica, - zwiększa
się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę
9 367,52 zł na wniosek sołectwa Brześnica, W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt: -
zwiększa się planowane wydatki w § 2310 (dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego) o kwotę 600,00 zł,
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
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- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
1 900 zł, w tym: · na wniosek sołectwa Trąbinek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę
2 900,00 zł, · na wniosek sołectwa Mełpin zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 000,00
zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 200 zł
na wniosek sołectwa Brześnica, - zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług
pozostałych) o kwotę 3 501,00 zł na wniosek sołectwa Trąbinek,
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
1 500,00 zł, w tym: · na wniosek sołectwa Mełpin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę
500,00 zł, · na wniosek sołectwa Mszczyczyn zwiększa się planowane wydatki o kwotę
2 000,00 zł,
zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 2 000,00 zł
na wniosek sołectwa Mszczyczyn.
Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 26 321 669,15 zł
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 639 606,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk - Kwota 28 000,00 zł na jaki samochód zostanie przeznaczona i dla
kogo będzie zakupiony?
-Skarbnik M. Surmicka - Samochód ma zostać zakupiony głównie na potrzeby
Pracowników Referatu Gospodarczego, w związku z licznymi uszkodzeniami prywatnych
samochodów podczas wyjazdów, wizytacji w terenie.

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 2 głosami „za”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Monika Gmerek, Aneta Podpołucha, Szymon Taciak

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,
Magdalena Surmicka objaśniła czego dotyczą zmiany w budżecie w 2021r., w związku
z czym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021 –
2029:
- projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo -   przewiduje  się,  iż umowa
na realizację niniejszego zadania zostanie podpisana w 2021roku, natomiast realizacja zadania
nastąpi w roku 2022. W związku z powyższym w  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dolsk na lata 2021 – 2029 zabezpieczono środki na realizację niniejszego zadania;
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- przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk – przewiduje
się, iż umowa na realizację niniejszego zadania zostanie popisana w 2021roku, natomiast
realizacja zadania nastąpi w roku 2022. W związku z powyższym w  Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021 – 2029 zabezpieczono środki na realizację niniejszego
zadania.

W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk – Której drogi dotyczy zadanie: przebudowa drogi gminnej oraz
budowa chodnika w miejscowości Dolsk? Czy podana kwota dotyczy projektu zadania czy
całościowego zakresu prac?
- Skarbnik M. Surmicka – Przebudowa drogi za Dino, podana kwota dotyczy projektu.

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 2 głosami „za”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Monika Gmerek, Aneta Podpołucha, Szymon Taciak

c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr działki 1463
położonej w Dolsku na rzecz użytkownika wieczystego,
Projekt uchwały omówiła Pani Ilona Skorupka.
Uchwała przygotowana została w związku ze złożonym wnioskiem przez użytkownika
wieczystego o nabycie działki na własność. Przedmiotowa działka znajduje się na
ul. Krupczyn w Dolsku.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości gruntowe oddane
w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedane wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
Sprzedaż odbywa się w drodze bezprzetargowej.
Aktualnie nieruchomości stanowią własność Gminy Dolsk i są oddane w użytkowanie
wieczyste. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży, wygasa z mocy prawa uprzednio
ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
Cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością prawa
użytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

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 2 głosami „za”.
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Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr działki 1463 położonej w Dolsku
na rzecz użytkownika wieczystego,.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Monika Gmerek, Aneta Podpołucha, Szymon Taciak

d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych o nr działki 1475
i nr 1476 położonych w Dolsku na rzecz użytkownika wieczystego,
Projekt uchwały omówiła Pani Ilona Skorupka.
Uchwała przygotowana została w związku ze złożonym wnioskiem przez użytkownika
wieczystego o nabycie działki na własność. Przedmiotowa działka znajduje się na
ul. Krupczyn w Dolsku.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości gruntowe oddane
w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedane wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
Sprzedaż odbywa się w drodze bezprzetargowej.
Aktualnie nieruchomości stanowią własność Gminy Dolsk i są oddane w użytkowanie
wieczyste. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży, wygasa z mocy prawa uprzednio
ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
Cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością prawa
użytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

W dyskusji wzięli udział:
- Radny J. Kaczmarek – zapytał czy wnioski dotyczące sprzedaży nieruchomości zostały
złożone przez tego samego wnioskodawcę?
- Ilona Skorupka – W sprawie sprzedaży omawianych działek wnioskuje dwóch
użytkowników wieczystych.

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 2 głosami „za”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych o nr działki 1475 i nr 1476
położonych w Dolsku na rzecz użytkownika wieczystego,.
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Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Monika Gmerek, Aneta Podpołucha, Szymon Taciak

e) w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
Projekt uchwały przedstawił Radny Jacek Woroch.
Zgodnie z art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
wyłącznej kompetencji rady należy ustalenie wysokości diet oraz sposobu dokonywania
radnym zwrotu kosztów podróży służbowej. Ustalając wysokość diet przysługujących radnym
Rada zobowiązana jest kierować się przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26
lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu gminy. W
przypadku Gminy Dolsk zastosowanie w tym zakresie znajduje § 3 pkt.3 tego rozporządzenia,
zgodnie z którym radnemu przysługuje w ciągu miesiąca dieta w wysokości 50 %
maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców. Maksymalna
wysokość diety ustalona jest zgodnie z art. 25 ust.6 ustawy o samorządzie gminnym i w
bieżącym roku wynosi 1342.70 zł.
W przypadku zwrotu radnemu kosztów podróży służbowej zastosowanie znajduje natomiast
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w
sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych radnym gminy.
Zgodnie z §5 ust.3 stawki według których Radnym przysługuje zwrot kosztów używania do
celów służbowych prywatnego pojazdu określa Rada Gminy w drodze uchwały. W ocenie
Rady Miasta i Gminy Dolsk celowym jest ustalenie diet oraz stawki za jeden kilometr
przebiegu samochodu osobowego w określonej w uchwale wysokości.

W dyskusji wzięli udział:
- Radny Andrzej Michałowski – postulował żeby radnym nie podwyższać diet. Chciałby
żeby przeznaczyć tę kwotę na zwiększenie wynagrodzenia osobom, które opiekują się
świetlicami wiejskimi.
- Radny J. Woroch – zauważył, że na sali są radni, którzy z racji wykonywania mandatu
radnego, tracą zarobki.
- Radny J. Kaczmarek –  stwierdził, że nie jest to dobry moment na podwyższenie diet
radnych. Podwyżki powinny odbywać się na początku kadencji rady lub na ich zakończenie.
- Radna J. Pawełczyk – również postuluje o nie podwyższanie diet. Po przeliczeniu,
podwyżka wyniesie ok 25 000,00 zł rocznie, jest to zbyt wysoka kwota tym bardziej że gmina
stoi przed rozbudową Szkoły Podstawowej w Masłowie, remontem Sali sportowej w Dolsku,
remontem drogi za Dino czy zakupem samochodu.
Radna zaznaczyła także, że sesje odbywają się po godzinie 14 więc osoby które pracuję
muszą zwalniać się z  pracy  1  do  2  godzin,  nie  są to  zatem  zbyt  duże  straty  w
wynagrodzeniach. Dieta w wysokości 400,00 zł czy 500,00 zł rekompensuje tą stratę.
- Radny P. Taciak – nie zgadza się z postulatami przedmówców. Obecne stawki obowiązują
od 11 lat, przez co trzeba uregulować tą sytuację.
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- Radny J. Woroch – dodał, że jednym z celów jest uporządkowanie i unormowanie zapisów
uchwał, tak aby wysokość diet zależna była od kwoty minimalnego wynagrodzenia, w taki
sam sposób jak ustalane są diety sołeckie.
- Radna J. Pawełczyk – zasugerowała, że Radny Woroch nie powinien być stratny na
wynagrodzeniu ponieważ zawsze godzina sesji ustalana była w ten sposób żeby Radnemu nie
kolidowało z obowiązkami zawodowymi.
- Radny J. Woroch – zaznaczył raz jeszcze, że na sali są radni, którzy muszą zwalniać się z
pracy przez co wynagrodzenie jest umniejszane.
- Radny R. Nawrot – projekt uchwały zakłada zmianę zasad naliczania diet radnym, nie jest
to podwyżka. Przypomniał, że w maju 2019r. Radny Kaczmarek poruszył temat żeby
zastanowić się nad zmianą wysokości diet radnych. Przewodniczący poinformował także, że
pod koniec listopada 2019r. zwrócił się do Klubów Radnych, żeby ustosunkowali się co do
tematu zmiany wysokości diet. Klub Radnych Gminy Dolsk nie ustosunkował się w tym
temacie, czekając na sugestię Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk.
- Radny J. Kaczmarek –  potwierdził, że taka rozmowa miała miejsce i ze nikt nie
ustosunkował się co do zmian wysokości diet radnych ponieważ brzmiało hasło, że nie ma
środków w budżecie.

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 2 głosami „za”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (8)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski, Romuald Nawrot, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek Woroch
PRZECIW (4)
Jarosław Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (3)
Monika Gmerek, Aneta Podpołucha, Szymon Taciak

f) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny
2021/2022,
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Burmistrza Mirella Godawa .
Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, średnią cenę jednostki paliwa w
gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny
jednostki paliwa w gminie. Wartość ta jest niezbędna dla określenia wysokości zwrotu
kosztów jednorazowego przewozu.
Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022, przyjęto
średnie ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny na dzień 31 lipca 2021 roku
otrzymane od właścicieli stacji paliw znajdujących się na terenie gminy Dolsk.
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Średnią cenę benzyny wyliczono ze średnich cen benzyny Pb95, gdyż tylko taki rodzaj jest
sprzedawany na stacjach w gminie Dolsk.
Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny 2021/2022.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa J. Worocha o przedstawienie
opinii komisji o projekcie uchwały. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa J. Woroch poinformował, że projekt uchwały został
omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 4 głosami „za”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny 2021/2022,.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Monika Gmerek, Aneta Podpołucha, Szymon Taciak

g) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Dolsk,
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Burmistrza Mirella Godawa.
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2021 r. poz. 710) organ stanowiący gminy określa zasady udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacja może zostać
udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonywanie przez
wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Przedłożony
projekt ma na celu zapewnienie zgodnej z przepisami pomocy finansowej dla podmiotów
władających zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków, położonymi na obszarze gminy Dolsk, w ich działaniach związanych z
ochroną zabytków, w szczególności w zakresie renowacji.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362) projekt niniejszej uchwały został
przesłany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi
właściwemu do spraw rolnictwa. W obu przypadkach nie zgłoszono uwag do merytorycznej
treści projektu.

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 2 głosami „za”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały
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Głosowano w sprawie:
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Dolsk.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Monika Gmerek, Aneta Podpołucha, Szymon Taciak

h) w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Dolsk,
Projekt uchwały omówiła Pani Ilona Skorupka.
Uchwałą Nr VIII/56/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. z dnia 2019r., poz. 4775) został uchwalony regulamin dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028) uchwałą nr
XXXII/213/21 z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk i przekazania
go do organu regulacyjnego, Rada Miasta i Gminy Dolsk przyjęła i przekazała projekt
dokumentu do organu regulacyjnego. Postanowieniem z dnia 28 lipca 2021r., znak
PO.RZT.71.55.2021.SK Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przedstawił pozytywną opinię o
projekcie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Dolsk.
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028), rada gminy uchwała
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska J. Rzepczyńskiego o przedstawienie opinii komisji o
projekcie uchwały. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska J. Rzepczyński
poinformował, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany
3 głosami „za”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk..
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
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Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Monika Gmerek, Aneta Podpołucha, Szymon Taciak

6. Apel Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia
świętem państwowym /załącznik nr 5/
Burmistrz Miasta i Gminy Barbara Wierzbińska przedstawiła genezę i krótkie uzasadnienie
apelu . Z inicjatywy podmiotów takich jak: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
wraz z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej
Oddział w Poznaniu, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 oraz
Fundacją Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowym w Poznaniu  narodził się pomysł aby
dzień 27 grudnia – dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ustanowić świętem
państwowym.
Barbara Wierzbińska zachęciła radnych do poparcia inicjatywy.
Treść apelu odczytał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk R. Nawrot.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad apelem.
Głosowano w sprawie:
inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym..
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Monika Gmerek, Aneta Podpołucha, Szymon Taciak

7. Interpelacje i zapytania radnych.
     - brak

8. Wolne głosy i wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Radny J. Kaczmarek – zwrócił uwagę, że krzewy rosnące w pasie drogi Kotowo –
Lubiatowo wymagają przycięcia, ponieważ stwarzają zagrożenie.
- Radny J. Woroch – skierował pytania do Radnego Powiatowego Pana W. Opielewicza.
Czy chodnik, który przylega do remontowanej drogi w Mełpinie będzie wymieniony na
nowy? Czy droga na odcinku ul. Kościańskiej w Dolsku będzie remontowana w całości czy
tylko w newralgicznych miejscach? Czy chodnik w Masłowie będzie wymieniony na nowy?
- Radna J. Pawełczyk – Czy ma Pani wiedzę dlaczego Zakład Gospodarki Komunalnej w
Dolsku zrywa z mieszkańcami umowy dotyczące wywozu nieczystości płynnych jeżeli
mieszkaniec oddał mniejszą ilość niż zdeklarowana w umowie?
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- Burmistrz B. Wierzbińska – Umowy dot. wywozu nieczystości płynnych podpisywane są
z Zakładem Gospodarki Komunalne w Dolsku. Nie mam wiedzy z kim ZGK podpisuje
umowę, a z kim i z jakiego powodu zrywa.
- Radna J. Pawełczyk – Czy ma Pani wiedzę na temat czy były problemy na oczyszczalni  i
nie były przyjmowane ścieki na zlewni?
- Burmistrz B. Wierzbińska – Nie mam wiedzy czy były, czy nie były przyjmowane
nieczystości na zlewni. Co do problemów z działalnością oczyszczalni – był okres, że
mieliśmy problem w związku z obumarciem materiału bakteryjnego spowodowanym wlewem
do kanalizacji zanieczyszczeń.
- Radny Powiatowy W. Opielewicz – chodniki w Mełpinie będą wyremontowane podczas
obecnego remontu drogi, lub na początku przyszłego roku. Dotychczas na drodze na ul.
Kościańskiej niwelowane są największe nierówności, finalnie będzie nowy asfalt.
W Masłowie też będą nowe chodniki.
- Radna J. Pawełczyk – W specyfikacji  dot.  remontu  drogi  w Masłowie  znajduje  się zapis
dot. wyjęcia starych krawężników, płyt. Zakres nowych prac tylko do 30%. Czy nie warto
byłoby przeznaczyć pewną pulę pieniędzy na zakup nowych krawężników i płyt.
Czy Powiatowy Zarząd Dróg będzie partycypował w odprowadzaniu wody deszczowej z
drogi powiatowej w kierunki Trąbinka?
- Burmistrz B. Wierzbińska - Prowadzimy rozmowy z Powiatowym Zarządem Dróg.

W związku z zakończeniem pracy Pani Agnieszki Bąk – Podinspektora ds. płac i
obsługi rady, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk Romuald Nawrot podziękował w
imieniu swoim i pozostałych Radnych za współpracę podczas wszystkich 33 Sesji obecnej
kadencji. Złożył życzenia pomyślności i powodzenia na nowej drodze zawodowej.

9. Zakończenie obrad.
Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący R. Nawrot o godz. 15.41 zamknął obrady
XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk
Romuald Nawrot

Protokolant
Julia Kotkowiak


