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 RF. 0002.06.2021 
 

Protokół nr XXXII/21 
 
z XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 23 czerwca 2021 r. Obrady 
rozpoczęto 23 czerwca 2021 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 16:00 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 – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, 
3. Magdalena Surmicka- Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk, 
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego, 
5. Witold Opielewicz - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji/Radny 

Powiatowy, 
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dolsk. 
7. Mieszkańcy gminy, 
8. Przedstawiciele prasy. 
 
Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich 
obecnych na sali i otworzył obrady XXXII 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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Ad.2. Przedstawienie porządku obrad./załącznik nr 2/ 
Przewodniczący Rady R. Nawrot, poprosił o zgłoszenie ewentualnych zmian do porządku 
obrad.  
Głos zabrała Burmistrz B. Wierzbińska, która poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad 
zmian w punkcie 10 – rozpatrzenie uchwał i dodanie następujących podpunktów: 
- d) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/184/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie 
udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, 
-  e) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.  
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  
Głosowano w sprawie: 
rozszerzenia porządku obrad o uchwały w punkcie 10, podpunkt d) w sprawie zmiany 
Uchwały nr XXVII/184/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia Powiatowi 
Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej e) w sprawie określenia wzoru 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o dodatek mieszkaniowy.  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Po głosowaniu porządek obrad przedstawia się następująco:  
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. 
5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Dolsk za rok 2020. 
6. Debata nad Raportem o stanie gminy Dolsk za rok 2020. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk wotum 

zaufania.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 
10. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok, 
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-

2029 
c) w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk i przekazania go do organu 
regulacyjnego.  

d) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/184/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku w 
sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej 
 



3 
 

e) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie obrad.  

 
Ad.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. 
 
Ad.4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej. /załącznik nr 4/ 
Przewodniczący Rady R. Nawrot przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. 
 
Ad.5. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Dolsk za rok 2020. /załącznik nr 5/ 
Sekretarz Gminy M. Godawa przypomniała, że Raport o stanie Gminy Dolsk za rok 2020 
został przekazany do Biura Rady w dniu  27 maja 2021 r.  
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, 
Burmistrz co roku, do dnia 31 maja, ma obowiązek przedstawić Radzie Miasta i Gminy Dolsk 
raport o stanie gminy. Jak stanowi art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza 
w roku poprzednim. W pierwszej części raport zawiera w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii oraz uchwał rady gminy. 

Dokument ten służy przedstawieniu stanu realizacji zadań i kompetencji organu 
wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, a zatem przebiegu tego procesu w ciągu 
całego roku kalendarzowego. Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych 
dotyczących działalności organu wykonawczego oraz podległych mu jednostek w zakresie 
realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 
W Raporcie o stanie gminy Dolsk za rok 2020 zawarte zostały najważniejsze kwestie 
dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. w zakresie oświaty, 
zagospodarowania przestrzennego, dostępnej infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, a także dotyczące kultury, sportu i turystyki. Poza tymi 
informacjami, w Raporcie jest również mowa o samorządowych finansach, stanie mienia 
komunalnego i zrealizowanych inwestycjach. Działalność Burmistrza z punktu widzenia 
realizacji zadań określanych przepisami prawa jako zadania własne jednostek samorządu 
terytorialnego lub zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wyraża się w pracy 
podległego Urzędu Miasta i Gminy Dolsk oraz samorządowych jednostek organizacyjnych. 
Podsumowując działalność Burmistrza w roku 2020 przedstawiono najważniejsze zadania, 
jakie zostały podjęte oraz wykonane w roku ubiegłym, w sferze zadań i obowiązków, jakie 
znajdują się w kompetencji Gminy Dolsk jako jednostki samorządu terytorialnego. Rok 2020 
w sposób szczególny odcisnął swoje piętno w funkcjonowaniu każdej jednostki 
samorządowej, w tym także Gminy Dolsk. Ogłoszony na terenie całej Polski, na mocy 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, stan epidemii w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 spowodował konieczność realizacji codziennych zadań 
w odmiennych warunkach społeczno-gospodarczych, podporządkowania 
się nowemu rygorowi sanitarnemu, a nade wszystko zapewnienia pomocy i poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańcom w każdym jego aspekcie. Przedstawiony Raport o stanie Gminy 
Dolsk za roku 2020, porusza każdy z aspektów działalności dolskiego samorządu. Podobnie 
jak w roku ubiegłym opracowanie - mimo swej objętości – nie wyczerpuje jednak wszystkich 
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działań, które stanowiły pole aktywności jednostek organizacyjnych gminy Dolsk. Raport, 
z uwagi na swój charakter w sposób ogólny przedstawia i przybliża katalog spraw, 
nad którymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pochylali się samorządowcy gminy Dolsk. 
Nie sposób jednak w jednym, nawet kilkudziesięciostronicowym opracowaniu opisać 
dokładnie każdą z nich. Mimo bowiem trudnej sytuacji związanej z stanem epidemii 
ogłoszonym w naszym kraju, aktywność gminy Dolsk zaznaczyła się zarówno w sferze 
społeczno-gospodarczej, jak i kulturalno-sportowo-edukacyjnej. 
 
Ad.6. Debata nad Raportem o stanie gminy Dolsk za rok 2020. 
 
Przewodniczący Rady R. Nawrot otworzył debatę nad Raportem o stanie gminy Dolsk 
za 2020 rok i poprosił radnych o zabranie głosu.  
Wobec braku zgłoszeń radnych do wzięcia udziału w debacie, Przewodniczący Rady 
R. Nawrot udzielił głosu mieszkańcowi, który w dniu 22 czerwca 2021 roku złożył zgłoszenie 
udziału w debacie poparte 22 podpisami mieszkańców. Czas w którym może się wypowiadać 
mieszkaniec to 10 min. Zgłoszenie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
W dyskusji wzięli udział: 
- Mieszkaniec Gminy- uczestnik sesji –  T. Frąckowiak  przypomniał, że jest to już 
3 debata, w której można podsumować działalność Burmistrza w roku poprzednim. W swoim 
wystąpieniu poruszył tematy związane z : 

• funkcjonowaniem urzędu w czasie trwającej pandemii Covid 19, 
• zrealizowaniem największej inwestycji zaplanowanej w gminie w 2020 roku, 

tj. przebudową urządzeń infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem wód 
opadowych i roztopowych przy ulicy Podgórnej w Dolsku,  

• podziękowaniem Pani Sekretarz Mirelli Godawie, autorce niniejszego opracowania, za 
uwzględnienie ubiegłorocznych uwag, zwłaszcza w zakresie informacji na temat 
Samorządu Mieszkańców. Zauważył, że tegoroczny raport jest jeszcze bardziej 
syntetyczny i zaproponował dodanie do poszczególnych działów formy tabelarycznej 
uwzględniającej liczby zmieniające się w poprzednich latach, 

• budżetem gminy dotyczącym środków finansowych otrzymanych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł. W roku 2020 
rozdysponowano je w wysokości 459.967,00 zł. Czy pozostała kwota będzie również 
wydana czy podlega zwrotowi? 

• rozdysponowaniem środków przeznaczonych do dyspozycji Samorządu Mieszkańców 
Dolska. Na rok 2020 plan opiewał na kwotę 41.052,38 zł i obejmował budowę siłowni 
plenerowej, organizację otwartych imprez plenerowych, zakup materiałów 
dydaktycznych dla przedszkola w Dolsku, zakup elementów małej architektury – 
kosze na śmieci, ławki. Po wprowadzeniu w ciągu roku zmian, wykonanie objęło 
zadania w postaci dofinansowanie zakupu mikrofonów na wyposażenie sali 
widowiskowej w Dolsku w wysokości 5.000,00 zł, utwardzenie gruntu, zakup usług 
brukarskich – 3.843,75 zł, zakup drewnianych ławek – 3.390,00 zł , ogrodzenie 
i przegląd placów zabaw – 8.487,00 zł, zakup i montaż zestawu Street Workout – 
20.012,10 zł. T. Frąckowiak zwrócił uwagę, że nie zostały dofinansowane zadania 
z zakresu poprawy nawierzchni dróg, np. na Podrzekcie, ul. Gajowej, 
czy na Jaskółkach, a samorząd dotuje zakup mikrofonów dla urzędu, a ławki które 
miały być zamontowane przy chodniku na ul. Szkolnej oraz kosze na śmieci, o które 
postulowali uczestnicy ubiegłorocznego zebrania, nie zostały do dziś zamontowane. 

• działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej, gdzie mieszkaniec wymienił statystki 
dotyczące długości czynnej i obsługiwanej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, 
ilości  przyłączy i ilości odbiorców. Przypomniał władzom gminy oraz radnym, 
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że cały czas nie są skanalizowane ulice Polna, Gostyńskie Przedmieście 
(od Pocztowej), Gajowa, Widokowa oraz całe osiedle na Podrzekcie. 

•  realizacją zadań z zakresu oświaty, gdzie odniósł się do rezygnacji z funkcji 
Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Dolsku co spowodowało konieczność rozpisania 
konkursu na w/w stanowisko. Zaznaczył, że za taki stan rzeczy odpowiada Burmistrz 
B. Wierzbińska, a nie mieszkaniec, który poruszył ten temat.  

Na zakończenie swojego wystąpienia T. Frąckowiak, w imieniu mieszkańców, 
podzielił się informacjami i oczekiwaniami mieszkańców, które dotyczyły m.in.  

- stworzenia punktu opieki nad dziećmi – żłobka,  

- budową progów zwalniających, 

- oświetlenia ulic oraz napisu Dolsk, 

- montażu kamer, 

- opóźnienia w publikowaniu informacji oraz w ilości przesuwanych nadwyżek. 

- Burmistrz B. Wierzbi ńska, podsumowując wystąpienie mieszkańca zabrała głos 
i przystąpiła do zweryfikowania kłamliwych jej zdaniem informacji dotyczących m.in. 
obarczenia przez nią winą mieszkańca za taki stan przedszkola, wg. Burmistrz nigdy takie 
słowa nie padły.   

- Radny J. Rzepczyński odnosząc się odczytanych przez mieszkańca treści powiedział, 
że jako radny za każdym razem wspierał każdą pracę na rzecz przedszkola, niejednokrotnie 
osobiście zawsze w miarę możliwości.  Budynek został wyremontowany w środku, można się 
spodziewać, że będzie złożony kolejny wniosek remontowy gdyż czekają nas prace 
remontowe na połaci dachu tego budynku jak również budynek będzie musiał zostać 
ocieplony. Zdajemy sobie z tego sprawę. 

- Przewodniczący Rady R. Nawrot w debacie został poruszony temat środków finansowych 
zadysponowanych z Samorządu Mieszkańców Dolska, gdzie padło stwierdzenie, że SM 
sfinansował zakup mikrofonów dla Urzędu Miasta i Gminy, mianowicie mikrofony zostały 
zakupione na potrzeby organizacji w sali widowiskowej różnego typu imprez dla 
mieszkańców w tym również w związku z organizacją sesji rady. Biblioteka Publiczna 
zarządza salą która jest w budynku Urzędu. Przewodniczący odniósł się również do 
informacji o spotkaniu radnych z kierownictwem Urzędu odnośnie omówienia spraw 
związanych z funkcjonowaniem przedszkola w Ostrowiecznie. Spotkanie takie faktycznie się 
odbyło, brali w nim udział radni i dziwi tylko fakt, że informacje i sformułowania które 
podały podczas tego zamkniętego spotkania,  zostały udostępnione osobom postronnym.  

Wobec braku kolejnych zgłoszeń zamknięta została debata nad raportem nad stanem gminy.  

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk 
wotum zaufania. 
 
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi 
wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady 
gminy. Na sali obecnych jest 14 radnych wobec czego rada władna jest do podjęcia uchwały. 
Następnie przystąpił do odczytania projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Dolsk wotum zaufania.  
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Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, mającą 
na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania organów publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy co roku do 31 maja 
przedstawia radzie miasta i gminy raport o stanie Gminy Dolsk. Raport zawiera opis sytuacji 
społeczno-gospodarczej stanowiącej kontekst działań prowadzonych przez władze 
samorządowe w poprzednim roku, a także realizacji polityk, programów i strategii oraz 
uchwał rady gminy w 2020 r. Działania podejmowane przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Dolsk przyczyniają się do rozwoju Gminy i polepszają jakość życia jej mieszkańców, dlatego 
zasadne jest udzielenie mu wotum zaufania.  
Po odczytaniu treści uchwały, Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia 
głosowania. 
Głosowano w sprawie: 
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk wotum zaufania..  
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski, 
Krystian Mejza, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, 
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk 
NIEOBECNI (1) 
Andrzej Michałowski 
 Uchwała nr XXXII/208/21  Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Dolsk wotum zaufania została przyjęta 12 głosami „za”, przy 
2 „wstrzymujących się” i nieobecności jednego radnego.  Burmistrz B. Wierzbińska zwróciła 
się do radnych ze słowami podziękowania za udzielone wotum zaufania i okazywane słowa 
wsparcia i wszelką pomoc w tym trudnym pandemicznym czasie. Podziękowała 
za konstruktywną krytykę, a nie taką która ma na celu obrażanie czy poniżanie gdyż w taki 
sposób nie buduje się dobra, za dobro i życzliwość, które buduje naszą małą lokalną 
społeczność. Uchwała stanowi załącznik nr 7. 
 
Następnie przystąpiono do omówienia pkt 8 porządku obrad.  
 
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 
 
Przedmiotem obrad jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz udzielenie Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Dolsk absolutorium. Materiały w postaci sprawozdania  opisowego, 
sprawozdania finansowego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego 
wszyscy radni otrzymali w terminie i mieli możliwość zapoznania się z ich treścią. 
Dokumenty te zostały poddane szczegółowej analizie na posiedzeniach poszczególnych 
komisji stałych rady. Do dopełnienia formalności w toku dzisiejszych obrad omówione 
zostaną poszczególne sprawozdania oraz wymagane prawem opinie. 
 

• Głos zabrała Burmistrz B. Wierzbińska, która przedstawiła i omówiła 
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2020 rok.  
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Na zaplanowane dochody w kwocie 29.013.621,42 zł uzyskano 28.935.727,95 zł co stanowi 
99,73%. Po stronie wydatków plan wynosi 27.581.183,41 zł, a realizacja 26.016.556,52 zł co 
stanowi 94,33%. 
Na dzień 31 grudnia 2020r. posiadaliśmy zobowiązania w wysokości 8.294.264,24 zł. Są to: 
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji  w miejscowościach Małachowo 
 Księginki II etap                           w kwocie   182. 860,00 
 
- emisja obligacji komunalnych        w kwocie  8.033.000,00 
 
- modernizacja oświetlenia ulicznego                                   w kwocie       78.123,80 
 
- umowa ratalna zawarta z firmą T-Mobile  
na zakup sprzętu telefonicznego                                            w kwocie           280,44 
 
Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 93,91% , zaplanowane na kwotę 856.416,54 zł, 
zrealizowane w kwocie 804.246,10 zł przedstawiały się następująco: 
 
Lp. Treść  plan wykonanie 
1. Przeniesienie prawa 

własności na rzecz Gminy 
sieci wodociągowej 
wybudowanej przez osobę 
fizyczną  

  
     
15 000,00 

  
10 200,00 

2. Opłata za ustanowienie 
służebności gruntowej 

  
30 000,00 

 
-  

3. Rozbudowa remizy w Małachowie 40 065,08 39 998,47 
Remont i modernizacja przedszkola                               
w Ostrowiecznie 

 
83 000,00 

 
80 700,00 

   

4. 

 
 

  
5. Zakup i montaż klimatyzacji  

w Przedszkolu w Dolsku  
 10 000,00 9 800,00 

6. Autobus szkolny  50 000,00 47 970,00 
7. Przebudowa urządzeń 

infrastruktury technicznej                 
w Dolsku – środki 
pochodzące z Rządowego 
Funduszu Inwestycji 
Lokalnych 

  
 
376 000,00 

 
 
336 828,08 

8. Budowa oświetlenia 
ulicznego w miejscowości 
Nowieczek FS Nowieczek 

  
14 000,00 

 
14 00,00 

9. Budowa oświetlenia                  
w miejscowości Pinka – FS 
Międzychód 

  
10 000,00 

 
9 998,71 

10. Budowa oświetlenia w 
Wieszczyczynie ul. 
Ogrodowa  - FS 
Wieszczyczyn 

  
19 785,52 

 
19 778,14 
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11. Zakup i montaż lampy 
oświetleniowej – FS 
Księginki 

  
6 000,00 

 
5 999,62 

12. Zakup i montaż lampy 
oświetleniowej – FS Drzonek 

  
3 900,00 

 
3899,38 

13. Dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji – 
wymiana systemów 
ogrzewania węglowego na 
nowe, ekologiczne źródłach  
ogrzewania na terenie gminy 
Dolsk 

  
 
 
15 000,00 

 
 
 
11 050,00 

14.  Wykonanie centralnego 
ogrzewania w świetlicy i 
remizie w miejscowości 
Masłowo- FS Masłowo 

 
 

 
13 744,08 

 
          
13 744,00 

15. Budowa świetlicy wiejskiej, boiska 
trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw 
oraz utwardzenie terenu i parkingu w 
miejscowości Księginki 

 
214 000,00 

 
209 208,53 

Budowa świetlicy wiejskiej, 
boiska trawiastego do piłki 
nożnej, placu zabaw oraz 
utwardzenie terenu i parkingu 
w miejscowości Księginki 

  
 
89 776,00 

 
 
89,776,00 

Budowa świetlicy wiejskiej, 
boiska trawiastego do piłki 
nożnej, placu zabaw oraz 
utwardzenie terenu i parkingu 
w miejscowości Księginki 

45 690,00 40 798,53 

 

Budowa świetlicy wiejskiej, 
boiska trawiastego do piłki 
nożnej, placu zabaw oraz 
utwardzenie terenu i parkingu 
w miejscowości Księginki 

 

78 634,00 78 634,00 

16. Wykonanie ogrodzenia 
boiska przy świetlicy – FS 
Błażejewo 

 13 700,00 13 700,00 

17. Budowa siłowni plenerowej – 
Fundusz Mieszkańców Dolsk 

 28 008,00 28 007,10 

 
Jeżeli chodzi o wydatki związane z oświatą to w roku 2020 subwencja oświatowa wyniosła 
4 730 672,00 zł natomiast wydatki oświatowe to kwota 8 085 446,92 zł. 
Wydatki oświatowe w roku 2020 kształtowały się na następującym poziomie: 
 
 Plan Wykonanie 
Szkoły podstawowe 5 084 843,01  4 723 885,74 
Przedszkola  2  601 595,45 2 476 671,03 
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Inne formy  
wychowania 
przedszkolnego 

160 919,31 160,919,31 

Dowożenie uczniów 
do szkół 

267 330,52 217 781,75 

Dokształcanie 
zawodowe 
nauczycieli 

34 735,00 17 970,13 

Stołówki szkolne i 
przedszkolne 

210 970,42 146 500,02 

 
Również wydatki związane z pomocą społeczną kształtują się na wysokim poziomie. Kwoty, 
jakie zostały w roku 2020 skierowane przez OPS, a przeznaczone na pomoc rodzinie 
w postaci  świadczeń rodzinnych i wypłat z programu 500 + zaplanowane były na poziomie 
9 918 592,00 zł co zostało wykonane na kwotę 9 861 455,07 zł co stanowi 99,42 %. 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wyniósł 821 692,73 zł, 
wykonanie 765 409,02 zł, co stanowi 93,15%. 
W dziale związanym z kulturą fizyczną plan wyniósł 905 046,00zł, zrealizowany został w 
kwocie 868 291,93 zł, co stanowi 96,15%. 
Wykonanie budżetu  omawiane było na komisjach, zostało ono poddane szczegółowej 
analizie i kontroli. 
 

• Głos zabrała Sekretarz M. Godawa, która przedstawiła i omówiła  informację 
o stanie mienia komunalnego na koniec roku 2020.   

 
Informację radnym przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Na dzień 31 grudnia 2020 
roku Gmina dysponowała majątkiem wartości 54 603 308,78 zł, gdzie na koniec roku 
2019 kwota ta wynosiła 53 560 848,07 zł. Wartość mienia wzrosła o ok. 1 000 000,00 zł.  
W trakcie roku 2020 nastąpiły następujące zmiany w stanie majątku : 
Oświata i wychowanie : 
- Zespół Przedszkoli w Dolsku zmniejszenie wartości o 9 387,80 zł wynika z likwidacji 
wyparzacza  i zmywarki, natomiast zwiększenie o kwotę 9 800,00 zł montaż klimatyzacji 
w przedszkolu Stokrotki.   
- w dowozach do szkół w związku z zakupem autobusu szkolnego oraz likwidacją  
poprzedniego nastąpiły zmiany w wartościach, wartość księgowa po stronie zmniejszeń 
to kwota 231 190,00 zł, natomiast zwiększenia to wartość 47 970,00 zł.  
- w zakresie kultury nastąpiło zwiększenie o kwotę 885 420,63 zł, związane 
to jest z oddaniem świetlicy w Księginkach oraz wzrostem wartości budynku świetlicy 
w Ostrowiecznie. 
- w zakresie kultury fizycznej nastąpiło zwiększenie o kwotę 41 707,10 zł  –  wybudowanie 
ogrodzenia boiska w Błażejewie oraz wybudowanie ogrodzenia i zakup zestawu ćwiczeń 
na powietrzu- sfinansowane to zostało przez samorząd mieszkańców Dolska.  
- w zakresie ochotniczych straży pożarnych zwiększenie o kwotę 9500,00 zł związane 
jest z przekazaniem samochodu dla OSP Lubiatowo przez Gminę Kostrzyn.  
-  w zakresie gospodarki komunalnej nastąpiło zmniejszenie o kwotę 24 911,08 zł z tytułu 
sprzedaży lokalu, natomiast zwiększenie o kwotę 383 870,16 zł wynikało z budowy 
infrastruktury odprowadzającej wody gruntowe na ul. Podgórnej, wykup sieci wodociągowej 
oraz przejęcie z ZGK lokalu mieszkalnego.  
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- w zakresie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku nastąpiło zmniejszenie 
o kwotę 66 915,30 zł.  z tytułu przekazania budynku komunalnego w Dolsku, likwidację 
drukarki igłowej oraz likwidację samochodu STAR. 
- w zakresie mienia Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku, Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Biblioteki Publicznej w Dolsku nie wprowadzono żadnych zmian.   
Stan ogólny gruntów mienia gminnego na dzień 31.12.2020 wynosi 277,6627 ha o wartości 
1 597 767,20 zł z czego gminny zasób UMIG  wynosi 261,6180 ha o wartości 1  498 237,00 
zł. Na mienie komunalne Gminy Dolsk składają się zarówno nieruchomości będące 
jej własnością jak i grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Grunty w użytkowaniu 
wieczystym stanowią 6.6417 ha o wartości 24 410,70 zł.  
 

• Głos zabrała Skarbnik M. Surmicka, która odczytała treść Uchwały nr SO- 
Uchwała nr SO-11/0954/114/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2020 rok wraz z informacją 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Wydana opinia 
jest opinią pozytywną. Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.  

 
• Skarbnik M. Surmicka przedstawiła sprawozdania finansowe Gminy Dolsk za 2020 

rok, który obejmuje: 
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, 
- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), 
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki, 
- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

 
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego po stronie aktywów 
trwałych na koniec roku wskazywał kwotę 31.171.978,93 zł, natomiast aktywa obrotowe 
to kwota 3.114.724,27 zł. Po stronie pasywów fundusz jednostki zamknął się w kwocie 
32.253.201,28 zł, wynik finansowy netto (zysk) – 4.085.801,82 zł, zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania to kwota 2.033.501,92 zł. Suma aktywów i pasywów wykazywała saldo 
34.286.703,20 zł.  
Rachunek zysków i strat jednostki w wariancie porównawczym na koniec roku 2020 
wykazywał  przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej kwotę 31.103.401,29 zł, 
koszty działalności operacyjnej to 28.031.106,19 zł, pozostałe przychody operacyjne 
1.642.300,46 zł natomiast pozostałe koszty operacyjne 267.479,72 zł. Przychody finansowe 
wyniosły 23.582,41 zł, koszty finansowe 357.731,43  zł,  zysk brutto wyniósł 4.112.966,82 zł, 
zapłacony podatek dochodowy 27.165,00 zł, zysk netto 4.085.801,82 zł.  
Zestawienie zmian w funduszu jednostki, na początek okresu czyli BO wykazywało kwotę 
30.638.069,31 zł, natomiast na koniec okresu 31 grudnia 2020 roku wynosiło 28.326.691,55  
zł. Zwiększenie funduszu wyniosło 47.584.755,71 zł, natomiast zmniejszenie funduszu 
jednostki 49.815.433,47 zł.  
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Dolsk wykazywał 
po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.633 239,24 zł, natomiast nadwyżka budżetu wynosiła 
2.919.171,43 zł. Skumulowany wynik budżetu ujemna kwota 8.996.793,78 zł.  
Z przedstawionych sprawozdań można wyciągnąć wnioski o coraz lepszej kondycji 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźnik zadłużenia z każdym kolejnym 
rokiem malej, co jest wynikiem systematycznej spłaty zobowiązań i brakiem zaciągania 
kolejnych kredytów. Gmina wypracowała nadwyżkę budżetową w wysokości 2.919.171,43 zł   
przy planowanej 1.432.438,01 zł. Wolne środki 2.138.236,66  zł. Skumulowany wynik 
budżetu przyjmuje wartość ujemną ale z każdym kolejny rokiem ulega zmniejszeniu.  
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Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do otwarcia dyskusji nad sprawozdaniami 
z wykonania budżetu i sprawozdaniami finansowymi.  
W  dyskusji wzięli udział: 
- Radna J. Pawełczyk -  odczytała własną opinię o rocznym wykonaniu budżetu gminy 
za rok 2020 w porównaniu do planu uchwalonego w grudniu 2019 r. Opinia obejmowała 
kwestie związane z następującymi zagadnieniami.  
*  z realizacją budżetu gminy w wersji podstawowej, 
*  wypracowaną nadwyżką za rok 2019 w wysokości ok.  945.000,00 zł, 
*  zwrotem składek ZUS z tytułu wprowadzonej ustawy Covidowej, 
* środkami przekazanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości  
500.000,00 zł, 
* brakiem spadku dochodów gminy w ciągu roku 2020 z powodu pandemii, 
* zamknięciem roku 2020 nadwyżką  w wysokości 1.250.000,00 zł, 
* przeprowadzonymi inwestycjami przy niewielkim udziale środków własnych gminy, 
w których zastanawiający jest fakt kumulowania tak wysokiej nadwyżki i informacji o braku 
środków finansowych, jedyna większa inwestycja to budowa świetlicy wiejskiej 
w Księginkach,  
* analizą długu publicznego  który wg. uchwały budżetowej na 2020 rok miał wynosić 
397.000,00 zł, a ze złożonego sprawozdania wynika kwota 391.977,99 zł, spłaty rat kredytów 
i obligacji wykonane zostały w zaplanowanych kwotach, 
*  gmina posiadała na 31.12.2020 r. zadłużenie  w wysokości 8.294.264,24 zł,  
* analizą wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia, remonty, zaległości podatkowych,  
* informacją o brakiem aplikowania o środki finansowe na remonty dróg dojazdowych  
do pól na terenie gminy,   
* odniosła się do zmian kadrowych które mają miejsce w jednostkach oświatowych na terenie 
gminy, jak również brakiem wykorzystania środków finansowych, które następnie zostały 
zwrócone do organu, a mogły być wykorzystane na remonty. W przedszkolach 
w Mszczyczynie, Małachowie czy Międzchodzie, brak jest tzw. czystych pomieszczeń w 
których można by postawić urządzenia typu np. zmywarka tak aby dzieci nie musiały 
spożywać posiłków na talerzach jednorazowych. Zostały przeprowadzony kompleksowy 
remont w przedszkolu w Ostrowiecznie oraz remont łazienek w przedszkolu w  Małachowie, 
* ograniczeniem ilości godzin pracy osób obsługujących świetlice. 
 
- Radny R. Nawrot nawiązując do informacji, o braku aplikowania przez gminę o  dotacje do 
dróg dojazdowych do pól, przypomniał, że dotacja do drogi Kadzewo Śrem w wysokości ok. 
1.000.000,00 zł z wiadomych radnym powodów przepadła. Pomieszczenia w przedszkolach 
są małe, ale te przedszkola istnieją już bardzo długo i nic w tym temacie za czasów 
poprzedniej kadencji się nie zmieniło.  
 
- Radna J. Pawełczyk – w odpowiedzi radna poinformowała, że w  oświadczeniu została 
poruszona kwestia dróg gminnych, a nie powiatowych. Został przeprowadzony w czasie 
trwania poprzedniej kadencji rady remont kuchni w Wieszczyczynie, zostały na niego 
przesunięte środki finansowe z remontu ulicy Garncarskiej. Radna apeluj aby przystąpić do 
programu i złożyć wnioski na remonty dróg dojazdowych do pól na terenie naszej gminy. 
Jednocześnie skierowała podziękowania do Starosty Śremskiego oraz Powiatu Śremskiego za 
przeprowadzane prace remontowe na terenie gminy.   
- Radny R. Nawrot nawiązując do udzielonej odpowiedzi w sprawie przesunięcia środków 
finansowych z remontu ulicy Garncarskiej wyraził swoje zdziwienie, że jest mowa o drogach 
gminnych, a ulica Garncarska to przecież droga gminna. 
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- Radny J. Woroch -  odniósł się do słów poprzedników informując, że radni pracują 
na komisjach i tematy o których radna J. Pawełczyk wspominała zostały poruszane na 
ostatniej komisji wyjazdowej. Radni odwiedzili pomieszczenia w Mszczyczynie, 
Wieszczyczynie i Międzychodzie gdzie dyrektorzy przekazali informacje o braku tzw. 
pomieszczeń czystych w których mogą zostać zamontowane urządzenia do zmywania. 
Świetlice sąsiadujące z tymi przedszkolami posiadają takie pomieszczenia i wspólnie można 
dojść do porozumienia i odstąpić te pomieszczenia na rzecz potrzeb przedszkola.  
- Skarbnik M. Surmicka sprostowała słowa radnej, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo 
zła które można było usłyszeć; od dawna podkreślane jest że sytuacja gminy wcale nie jest 
zła, co wynika również z przytoczonych sprawozdań, kondycja finansowa gminy jest dobra 
i w miarę upływu kolejnych lat znacząco się poprawia. Skarbnik M. Surmicka odnosząc się 
do informacji, że na poszczególnych paragrafach zostały przekroczone zaplanowane środki 
poinformowała, że jest to nie możliwe gdyż każdorazowo były uchwalane zmiany w uchwale 
budżetowej, nie zastosowanie się do ustawy o finansach publicznych groziłoby nam 
dyscypliną finansów publicznych.  
  
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady zamknął dyskusję 
nad sprawozdaniami z wykonania budżetu i sprawozdaniami.  
Przewodniczący R. Nawrot poinformował, że na sali obecnych jest 14 radnych wobec czego 
rada władna jest do podjęcia uchwały. 
Następnie przystąpił do odczytania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 
2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania 
finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu należy do wyłącznej właściwości rady gminy, która powinna tego dokonać w 
terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po danym roku budżetowym. Jednakże w 
związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju termin ten uległ wydłużeniu o 30 dni - 
art. 15zzh ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych 
terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, 
zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 
sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz.570). Przedłożone przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Dolsk sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dolsk za 2020 rok 
uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (uchwała Nr SO-
11/0954/114/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r.) Następnie sprawozdanie zostało pozytywnie 
zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Dolsk we wniosku z dnia 27 
maja 2021 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk za 2020 r. rok. 
Ponadto sprawozdanie finansowe za rok ubiegły pozytywnie zaopiniowały wszystkie Komisje 
władne do zaopiniowania budżetu. Projekt uchwały został przygotowany na postawie 
zebranych opinii. 
Po odczytaniu treści uchwały, przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  
Głosowano w sprawie: 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2020 rok.  
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
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Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski, 
Krystian Mejza, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, 
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk 
NIEOBECNI (1) 
Andrzej Michałowski 
Uchwała nr XXXII/209/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok została 
przyjęta 12 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się i nieobecności jednego radnego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 
Do obrad sesyjnych o godz. 13.50 dołączył radny Andrzej Michałowski. Obecnie na sali 
znajduje się 15 radnych.  
 
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta i gminy Dolsk za 2020 rok zostały omówione i zatwierdzone w ramach 
wcześniejszego punktu w związku z tym poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Szymona Taciaka o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Dolsk absolutorium opracowanego na podstawie przeprowadzonych kontroli 
wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2020 rok. 
• Sz. Taciak odczytał wniosek o udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Dolsk  opracowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 24 maja 2021 roku, który 
został skierowany na ręce Przewodniczącego Rady i następnie przekazany do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Lesznie celem wyrażenia opinii o wniosku o udzielenie  absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk. Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił następnie Przewodniczących komisji stałych rady o 
odczytanie opracowanych w trakcie posiedzeń komisji opinii w wykonania budżetu Miasta i 
Gminy Dolsk za 2020 rok: 
 
• Jacek Woroch Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 

Społecznych odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 
rok 2020. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych po omówieniu 
wymaganych przepisami sprawozdań opisowych, finansowych oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego  w głosowaniu zaakceptowała  przedstawione dokumenty 
pozytywnie 4 głosami „za”. Pomimo bardzo trudnego roku w szkolnictwie udało się 
pomyślnie zrealizować plany zawarte w uchwale budżetowej, dotyczące zakupu autobusu 
szkolnego. Pandemia COVID -19 nałożyła na szkoły pracę w trybie nauki zdalnej co było 
pionierskim zadaniem do przeprowadzenia. Pozyskane wsparcie finansowe pozwoliło na 
zakup laptopów i tabletów, które następnie zostały wypożyczone uczniom. Uchwałą Nr 
XXI/156/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 czerwca 2020 r. wprowadzono do 
budżetu dotację otrzymaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu” działania 1.1: 
”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu pn. zdalna Szkoła 
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– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 
w wysokości 114 378,00 zł. Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych nie wnoszą żadnych uwag do przedstawionych sprawozdań z wykonania 
budżetu za 2020 rok.  
 

• Paweł Taciak  Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych odczytał 
opinię członków  Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych o przedstawionym sprawozdaniu 
rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 rok oraz o przedstawionej informacji 
o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień 31 grudnia 2020 roku  
o następującej treści: 
„Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie opiniuje 
wykonanie budżetu miasta i gminy Dolsk za rok 2020 

Uzasadnienie: 
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 r., dokonała 
oceny wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za rok 2020, rozpatrując w szczególności 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020, sprawozdanie  finansowe 
sporządzone  na dzień 31 grudnia 2020 r., informacje  o stanie gminy, opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącą wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy Dolsk za 2020 rok. 
Po dokonaniu analizy wymienionych dokumentów oraz uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień 
od Skarbnika MiG komisja stwierdza, co następuje: 
- Budżet Miasta i Gminy Dolsk na rok 2020 uchwalony został Uchwałą Nr XVI/102/19 Rady 
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 grudnia 2019 r. 
- w budżecie na 2020 rok uchwalono dochody w wysokości 24 115 686,00 zł, z tego: dochody 
bieżące w kwocie 23 932 920,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 182 766,00 zł 
oraz wydatki w wysokości 22 865 686,00 zł, z tego: wydatki bieżące 22 101 991,70 zł, 
wydatki majątkowe 763 694,30 zł. 
- w ciągu roku budżetowego wprowadzone zostały zmiany po stronie dochodów i wydatków 
na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Zmiany 
dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów i wydatków oraz przeniesień pomiędzy 
działami, rozdziałami i paragrafami 
- po dokonaniu w ciągu roku budżetowego zmian, budżet Miasta i Gminy Dolsk przedstawiał 
się następująco: 
a/ dochody wykonano w wysokości 28.935.727,95 zł, co stanowi 99,73 % planu, w tym: 
dochody majątkowe w kwocie 1.088.994,76 zł (104,29 % planu) 
b/ wydatki wykonano w wysokości 26.016.556,52 zł, co stanowi 94,33 % planu, w tym: 
wydatki majątkowe w kwocie 854.882,41 zł (90,72 % planu). 
Dochody bieżące wykonano w kwocie 27.846.733,19 zł, a wydatki bieżące w kwocie 
25.161.674,11 zł, co spełnia wymóg z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 
Budżet za rok 2020 został wykonany z nadwyżką budżetową w kwocie 2.919.171,43 zł (przy 
planowanej nadwyżce - 1.432.438,01 zł) 
- realizacja dochodów budżetowych jest wynikiem starannego przygotowania budżetu Miasta 
i Gminy po stronie planu oraz bieżącym monitorowaniem i analizą planu wykonania 
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- w oparciu o analizę sprawozdania z wykonania budżetu Komisja Budżetu i Spraw 
Gospodarczych ustaliła, że w zakresie wydatków przestrzegane były podstawowe zasady 
wykonywania budżetu, a w szczególności: 
a) wydatki były dokonywane w granicach kwot ustalonych w planie finansowym, zgodnie 
z zaplanowanym przeznaczeniem 
b) wydatki bieżące jak i na realizację zadań inwestycyjnych ponoszone były w sposób 
celowy, oszczędny i gospodarny. 
Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2020 dołączona do sprawozdania z 
wykonania budżetu Miasta i Gminy Dolsk zawiera dane o zmianach w stanie mienia 
komunalnego oraz prawa własności i innych praw majątkowych, a także dane o dochodach 
uzyskiwanych z tytułu wykonania tych praw. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego została opracowana                   z zachowaniem postanowień art. 267 ust. 1 pkt 
3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku jaki posiada Gmina, 
jego wartość i zmiany w stanie jakie nastąpiły w ciągu roku 
Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu wyjaśnień Skarbnika dotyczących 
sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Dolsk za rok 2020 oraz pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisja Budżetu i spraw Gospodarczych wyraziła 
pozytywna opinię o realizacji budżetu Miasta i Gminy Dolsk za rok 2020 i postanowiła 
wystąpić z wnioskiem do Rady MiG Dolsk o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Dolsk za rok 2020.” 
 
• Jan Rzepczyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
odczytał opinię członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawionym 
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2020 rok 
oraz o przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień 
31 grudnia 2020 roku. 
„ Na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2013 r.poz.594 z późn. zm.)  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy 
Dolsk   na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 r. po rozpatrzeniu: 
- sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., obejmującego 
bilans z wykonania budżetu gminy, bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu 
budżetowego, rachunek zysków i strat  jednostek budżetowych i samorządowego zakładu 
budżetowego oraz  zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowego 
zakładu budżetowego, 
- sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu, 
- informacji o stanie mienia, 
 a także wysłuchaniu ustnych wyjaśnień,  z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Pani Mirelli Godawy 
oraz Skarbnika Miasta i Gminy Pani Magdaleny Surmickiej, 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk 
w osobach: 

• Rzepczyński Jan          -   Przewodniczący 

• Kaźmierski Stanisław -   członek 

• Nawrot Romuald        -   członek 

postanawia pozytywnie  zaopiniować 
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wykonanie budżetu Gminy DOLSK za 2020 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska po przeanalizowaniu przedłożonego przez Panią 
Burmistrz Miasta i Gminy Barbarę Wierzbińską sprawozdania finansowego sporządzonego 
na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 
nie stwierdziła uchybień w zakresie gospodarności, legalności, a także rzetelności wykonania 
budżetu. Burmistrza Miasta i Gminy Pani Barbara Wierzbińska, realizując zadania związane 
z wykonaniem budżetu, kierowała się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności 
w  gospodarowaniu środkami publicznymi. 
W uchwalony przez Radę Miasta i Gminy Dolsk budżecie, po uwzględnieniu zmian w ciągu 
roku na zaplanowane dochody w kwocie 29 013 621,42 zł uzyskano 28 935 727,95 zł 
co stanowi 99,73%. 
Po stronie wydatków plan wynosi 27 581 183,41 zł, a realizacja 26 016 556,52 zł  to jest 
94,33 %. 
Realizacja dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów nie budzi zastrzeżeń 
Komisji i jest zgodna z podjętymi uchwałami Rady Miasta i Gminy Dolsk. 
Komisja ustaliła, że budżet za rok 2020 został wykonany  z nadwyżką budżetową w kwocie 
2.919.171,43 zł (przy planowanej nadwyżce - 1.432.438,01 zł). 
Komisja po przeanalizowaniu wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy jak i pozostałych 
jednostek  budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego nie wnosi zastrzeżeń 
co do ich celowości i zgodności z prawem. 
Z budżetu gminy udzielono różnym podmiotom dotacji i nie nastąpiło naruszenie zasad 
udzielania dotacji z budżetu gminy. 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina posiadała zobowiązania w wysokości 8 294 264,24 zł.  
Są to: 
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małachowo 
Księginki II etap  182 860,00 zł 
- emisja obligacji komunalnych 8 033 000,00 zł 
- modernizacja oświetlenia ulicznego 78 123,80 zł 
- Umowa ratalna zawarta z firmą T-Mobile na zakup sprzętu telefonicznego 280,44 zł  
 W informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. szczegółowo 
przedstawiono ilościowo i wartościowo posiadany majątek oraz zaistniałe zmiany 
od ostatniego okresu sprawozdawczego. 
Komisja uważa za stosowne nadmienić, że Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu  wyraża o przedłożonym przez Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2020 rok wraz z informacją  o stanie 
mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami opinię pozytywną bez uwag. 
Powyższe fakty dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 
2020 rok i wystąpienia do Rady Miasta i Gminy Dolsk z wnioskiem   o udzielenie 
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Barbary Wierzbińskiej.  
 
• Przewodniczący R. Nawrot odczytał opinię RIO nr SO-11/0955/163/2021 z dnia 7 
czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i 
Gminy Dolsk w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z wykonania 
budżetu Gminy za 2020 rok. Skład Orzekający RIO w Poznaniu, wyraził opinię, że wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie udzielenia absolutorium 
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Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok został 
należycie uzasadniony. Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 
Po odczytaniu wszystkich opinii Przewodniczący Rady R. Nawrot zarządził dyskusję.  
W dyskusji wzięli udział: 
- Radna J. Pawełczyk – odczytała swoją opinię, w której zawarła spostrzeżenia dotyczące 
wypracowanych w ciągu roku 2020 dochodów, które to wcale nie były niższe mimo, że 
dotknęła nas pandemia. Wydatki również zostały zrealizowane. Radna ubolewa nad faktem 
ograniczenia ilości godzin, w których osoby opiekujące się świetlicami wiejskim mogły 
wykonywać swoje zadania. Wskazała na jej zdaniem nienależytą pielęgnację zieleni na rynku 
w Dolsku oraz na zaniedbanie i nie przeprowadzanie wycinki krzew i drzew rosnących 
wzdłuż dróg gminnych. Odniosła się również do rezygnacji Dyrektor Zespołu Przedszkoli w 
Dolsku oraz do nie wzięcia udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły 
Podstawowej obecnego Dyrektora szkoły. Remonty które zostały przeprowadzone na 
terenach przedszkoli są tylko cząstkowe, jest jeszcze zdaniem radnej dużo prac do wykonania 
w tym temacie. Poruszyła również fakt pozostawania pod zarządem przedszkola całego 
budynku w którym znajduje się oddział przedszkola w Małachowie. Miał to być chwilowy 
pół roczny zarząd, a trwa już kilka lat i generuje dla przedszkola koszty, gdyż znajduje się 
tam również mieszkanie. Brak zmian z planie zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Drzonek, Masłowo, Nowieczka pomimo pism mieszkańców również obrazuje 
sposób traktowania mieszkańców. Wspomniała również o publikowaniu z opóźnieniem 
informacji na stronach internetowych urzędu oraz BIP. Na zakończenie poinformował, że te 
wymienione powyżej problemy i sytuacje wpłynęły na decyzję radnej o wstrzymaniu się od 
głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.  
- Radny J. Rzepczyński odniósł się do słów radnej i poinformował, że sam osobiście dba o 
teren przy przedszkole w Ostrowiecznie i obecnie są prowadzone rozmowy z firma 
wykonująca naprawy ogrodzenia czy tynkująca budynki aby poznać koszt przeprowadzenia 
napraw.  
- Radna J. Pawełczyk odpowiedziała, że cieszy fakt, że zostały zauważone potrzeby związany 
z kolejnymi remontami aby uatrakcyjnić budynek przedszkola i teren wokół.  
 
Przewodniczący Rady wobec braku zgłoszeń kolejnych osób do udziału w dyskusji, zamknął  
dyskusję i poinformował, że podjęcie uchwały następuje bezwzględną większością 
ustawowego składu rady. Na sali obecnych jest 15 radnych wobec czego rada władna jest do 
podjęcia uchwały. O wyniku decyduje bezwzględna większość ustawowego składu rady. 
Następnie odczytał uzasadnienia wraz z projektem uchwały. 

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
sporządził sprawozdanie i przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Dolsk za 2020 r. oraz sprawozdanie finansowe. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 
wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. Komisja 
Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Dolsk zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe 
za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok, informację o stanie mienia 
komunalnego oraz sprawozdanie finansowe. W dniu 27 maja 2021 r. Komisja wystąpiła 
z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk za 2020 rok. Wniosek ten został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Zgodnie z art.271 ustawy 
o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje 
uchwałę w sprawie absolutorium w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku 
budżetowym. 
Głosowano w sprawie: 



18 
 

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2020 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, Stanisław Kaźmierski, 
Krystian Mejza, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, 
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 
Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk 
Uchwała nr XXXII/210/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Dolsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok została przyjęta 
12 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się”. Uchwała stanowi załącznik nr 12. 
 
Burmistrz B. Wierzbińska podziękowała za udzielone absolutorium. Słowa podziękowała 
skierowała do pracowników, kierowników jednostek  za zaangażowanie i codzienna pracę, 
za dostosowanie się do trudnych warunków które zostały nam narzucone w związku z 
pandemią Covid.  
 
Zarządzono przerwę w obradach od godziny 15.00 do godziny 15.20. 
 
Obrady sesyjne opuściło 2 radnych: E. Jańczak oraz S. Kaźmierski. Obecnie na sali przebywa 
13 radnych.  
 
Ad.10 Rozpatrzenie projektów uchwał: 
 
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2021 rok, 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka. 
W projekcie uchwały budżetowej wprowadzone zostały następujące zmiany: 
1. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 715 642,87 zł. 
Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi zgodnie z załącznikiem nr 1; 
odpowiednio: 
851 Ochrona zdrowia 
W rozdziale 85195 Pozostała działalność: 
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 6 000,00 
zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
852 Pomoc społeczna 
W rozdziale 85295 Pozostała działalność: 
- zwiększa 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 7 000,00 zł – 
środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
Dochody bieżące po zmianie wynoszą 26 559 282,87 zł . 
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 837 093,23 zł. 
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z 
załącznikiem nr 2; odpowiednio: 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne: 
- zmniejsza się planowane wydatki w § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) o 
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kwotę 14 000,00 zł, 
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) 
o kwotę 14 000,00 zł, 
851 Ochrona zdrowia 
W rozdziale 85195 Pozostała działalność: 
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 
6000,00 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 
5 814,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 
1 043,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy) o kwotę 143,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19, 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 
12 550,45 zł w tym: 
* na wniosek sołectwa Księginki zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11 509,00 zł, 
* na wniosek sołectwa Ostrowieczno zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 041,45 zł, 
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 360,00 zł na 
wniosek sołectwa Ostrowieczno, 
- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) 
o kwotę 11 417,00 zł na wniosek sołectwa Księginki, 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 
4 155,83 zł, w tym: 
• na wniosek sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 613,83 zł, 
• na wniosek sołectwa Drzonek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 500,00 zł, 
• na wniosek sołectwa Księginki zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 42,00 zł, 
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 
13 500,00 zł, w tym: 
• na wniosek sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 11 500,00 
zł, 
• na wniosek sołectwa Drzonek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 000,00 zł, 
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 6 076,00 zł, 
w tym: 
• na wniosek sołectwa Drzonek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 500,00 zł, 
• na wniosek sołectwa Kotowo o kwotę zmniejsza się planowane wydatki 1 576,00 zł, 
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o 
kwotę 22 113,83 zł w tym: 
• na wniosek sołectwa Drzonek zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10 000,00 zł, 
• na wniosek sołectwa Lubiatówko zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12 113,83 
zł, 
926 Kultura fizyczna 
W rozdziale 92695 Pozostała działalność: 
- zwiększa się planowane wydatki w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 218,55 w tym: 
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• na wniosek sołectwa Mszczyczyn zwiększa się planowane wydatki o kwotę 900,00 zł, 
• na wniosek sołectwa Ostrowieczno zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 681,45 
zł, 
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 
2 622,40 zł, w tym: 
• na wniosek sołectwa Lubiatowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 315,00 
zł, 
• na wniosek sołectwa Mszczyczyn zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 300,00 
zł, 
• na wniosek sołectwa Kotowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7,40 zł, 
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 248,40 zł, 
w tym: 
• na wniosek sołectwa Lubiatowo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 315,00 zł, 
• na wniosek sołectwa Księginki zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50,00 zł, 
• wniosek sołectwa Mszczyczyn zwiększa się planowane wydatki o kwotę 400,00 zł, 
• na wniosek sołectwa Kotowo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 583,40 zł, 
Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 26 247 739,45 zł 
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 589 353,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że projekt uchwały w porównaniu do projektu 
załączonego pod zaproszenie na sesję został uzupełniony o zapisy dotyczące deficytu 
budżetu, w paragrafie 3 ust.1. 
Wobec braku pytań, Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został omówiony i zaakceptowany przez 
członków komisji 3 głosami „za”.  
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.  
Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2021 rok,.  
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej 
Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip 
Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
NIEOBECNI (2) 
Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski 
Uchwała nr XXXII/211/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 czerwca 2021 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok została uchwalona 
13 głosami „za”, przy nieobecności 2 radych. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029, 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka. Poinformowała, że w przedstawionym 
projekcie uchwały dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. Udzielenie dotacji celowej 
dla Powiatu Śremskiego na wspófinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów 
pasażerskich – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku, stosownie 
zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe. Pełne zmiany obrazują 
załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.  
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciaka o przedstawienie opinii komisji o projekcie 
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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. 
Głosowano w sprawie: 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,.  
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej 
Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip 
Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
NIEOBECNI (2) 
Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski 
Uchwała nr XXXII/212/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 czerwca 2021 roku 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029 została 
uchwalona 13 głosami „za”, przy nieobecności 2 radnych. Uchwała stanowi załącznik 
nr 14 do protokołu.  
 
c) w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk i przekazania go do organu 
regulacyjnego. 
Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska przedstawiła projekt uchwały.  
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. W art. 7 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o 
zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 471) 
zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028) dotyczące 
warunków przyłączenia do sieci oraz odbioru wykonanych przyłączy. W dniu 23 marca 
2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk wpłynęło pismo Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Dolsku wraz z projektem zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a 
dnia 21 maja 2021r. stosowny dokument złożyła firma Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. 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) rada gminy, na podstawie 
projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. 
Kierownik M. Marchlewska wskazała, że zmiany zostały wprowadzone w paragrafach 8, 9, 
10 oraz 11.  
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 poinformował, że projekt uchwały został 
omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”. 
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały 
Głosowano w sprawie: 
przyjęcia projektu uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Dolsk i przekazania go do organu regulacyjnego..  
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Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej 
Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip 
Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
NIEOBECNI (2) 
Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski 
Uchwała nr XXXII/213/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 czerwca 2021 roku 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk i przekazania go do organu regulacyjnego 
została uchwalona 13 głosami „za”, przy nieobecności 2 radnych. Uchwała stanowi załącznik 
nr 15 do protokołu 
 
d) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/184/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie 
udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska. W roku 
2019 ze względu na trudną sytuację finansową spółce PKS Poznań groziła likwidacja. Miasta 
Poznań nie było stać na finansowanie przejazdów mieszkańców okolicznych gmin. Wówczas 
powiat poznański postanowił przejąć opiekę nad spółką do czasu utworzenia związku 
powiatowo – gminnego, w którym samorządy wspólnie finansowały transport autobusów. 
1 września 2019 roku poznański PKS przeszedł pod opiekę powiatu poznańskiego, a 26 
września 2019 roku podpisano porozumienie, które było pierwszym krokiem do utworzenia 
związku powiatowo gminnego. Miasto Poznań oraz gminy podpisały porozumienie w sprawie 
powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 
przewozach pasażerskich. Porozumienie to pozwoliło na utrzymanie dotychczasowych 
połączeń realizowanych przez PKS Poznań SA. Założono, że dotychczasowe porozumienie 
będzie funkcjonowało do 30 czerwca 2021 roku, gdyż w tym czasie zostanie powołany 
związek powiatowo – gminny pod nazwą Wielkopolski Transport Regionalny. Rada Miasta 
i Gminy Dolsk uchwałą nr XXVII/184/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku, wyraziła zgodę 
na udzielenie dotacji celowej dla powiatu śremskiego w formie pomocy finansowej 
na realizację zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Dolsk w wysokości 
60.000,00 zł.  Starosta Poznański w dniu 7 maja 2021 roku złożył poprzez Wojewodę 
Wielkopolskiego wniosek o rejestrację związku do MSWiA. Jeżeli nie będzie żadnych uwag 
i decyzji co do uzupełnienia wniosku, to związek uzyska podmiotowość prawną 
po ogłoszeniu statutu związku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
Od tego momentu związek powinien przejąć wszelkie zadania związane z organizacją 
transportu regionalnego. W związku z oczekiwaniem na wydanie decyzji postanowiono 
wydłużyć czas trwania obowiązującego porozumienia o współpracy z Powiatem Śremskim w 
sprawie pomocy finansowej w zakresie organizacji transportu regionalnego na terenie naszej 
gminy nie dłużej niż do 30 września 2021 roku, aby zapewnić ciągłość działania 
autobusowych linii publicznego transportu zbiorowego. Gmina Dolsk nie wyraziła chęci 
przystąpienia do nowo tworzonego związku. Obecny projekt uchwały ma na celu udzielenie 
pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu w wysokości 30.000,00 zł, na organizację 
przejazdów w terminie od 1 lipca do 30 września 2021 roku. Powiat Śremski wystąpił z 
prośbą o zwiększenie dofinansowania o kwotę 42.000,00 zł. Nasza propozycja 
dofinansowania to kwota 30.000,00 zł.  
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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”. 
Przystąpiono do przeprowadzenia. 
Głosowano w sprawie: 
zmiany Uchwały nr XXVII/184/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia 
Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.  
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej 
Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip 
Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
NIEOBECNI (2) 
Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski 
Uchwała nr XXXII/214/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 czerwca 2021 roku 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/184/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie 
udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej została 
uchwalona 13 głosami „za”, przy nieobecności 2 radnych. Uchwała stanowi załącznik 
nr 16 do protokołu. 
 
e) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku A. Olschak przedstawiła uzasadnienie 
do uchwały. Poinformowała, że na poprzedniej sesji rady gminy została podjęta uchwał 
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Wojewoda Wielkopolski 
pismem z dnia 15 czerwca 2021 roku wskazał, że zastrzeżenia organu nadzoru budzą 
w szczególności załącznik nr 2 do ww. uchwały w zakresie wyrazów „pełnych” 
i „kalendarzowych” zawartych w wyrażeniu: „Deklaracja o wysokości dochodów za okres 
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku) – jako 
sprzeczny z zapisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych.  
Przedstawiony obecnie projekt uchwały wprowadza zmiany zgodnie ze wskazówkami 
przekazanymi przez Wojewodę.  
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Worocha o przedstawienie opinii komisji 
o projekcie uchwały. Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że projekt uchwały 
został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 5 głosami „za”. 
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały 
Głosowano w sprawie: 
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o dodatek mieszkaniowy.  
Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
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Wyniki imienne: 
ZA (13) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej 
Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip 
Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
NIEOBECNI (2) 
Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski 
Uchwała nr XXXII/215/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 czerwca 2021 roku 
w sprawie  określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy została uchwalona 13 głosami „za”, przy 
nieobecności 2 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych. 
W dyskusji wzięli udział: 

• Radny J. Kaczmarek odczytał i następnie złożył Interpelację która stanowi załącznik 
nr 18 do protokołu.  (RF. 0003.08.2021) 
 

Ad.12. Wolne głosy i wnioski. 
W dyskusji wzięli udział: 

• Radny Krystian Mejza odczytał i następnie złożył Wniosek, który stanowi załącznik 
nr 19 do protokołu. (RF.0003.09.2021) 

• Radna Janina Pawełczyk zwróciła uwagę na brak umieszczenia na BIP Gminy 
wyników oraz protokołu pokontrolnego z RIO jak również protokołów z posiedzeń 
komisji; jednocześnie odniosła się do uwag o braku uczestnictwa w posiedzeniach 
komisji, a zabierania głosu tylko na sesjach rady, gdyż zdaniem radnej wnioski 
przedstawione na komisjach rady są w protokole opisywane szczątkowo, 
są marginalizowane i dlatego nie bierze udziału w tych posiedzeniach. Obrady sesyjne 
są podstawową formą obrad rady i radny ma prawo zadawać pytania.  

• Radny Jacek Woroch (Ad Vocem) poprosił radną o wskazanie protokołu i posiedzenia 
komisji oświaty na którym to nie były odpowiedzi odzwierciedlone w protokole. 
Jednocześnie poprosił radnych nie będących członkami danej komisji o uczestnictwo 
w obradach, gdyż tam tematy, które były poruszane dziś na sesji we wnioskach czy 
interpelacjach są omawiane.   

• Radna Janina Pawełczyk (Ad Vocem) uwaga nie odnosiła się do posiedzenia komisji 
oświaty, ale przede wszystkim do obrad komisji budżetu dotyczącego dróg. Radna 
uważa, że główne obrady powinny odbywać się na sesji, na co wskazują zapisy 
ustawy o samorządzie gminnym. 

• Radny Paweł Taciak zdaniem radnego główne dyskusje odbywają się na 
posiedzeniach komisji, a protokół z posiedzenia jest tylko odzwierciedleniem myśli  
autora wypowiedzi a nie stenogramem.  

• Radny Romuald Nawrot mieszkańcy mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji, 
terminy posiedzeń są umieszczane na stronie internetowej gminy.  

• Mieszkanka Krystyna Trybuś w imieniu mieszkańców złożyła na ręce Burmistrz 
Barbary Wierzbińskiej gratulacje życząc dużo zdrowia i wytrwałości.  
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13. Zakończenie obrad. 
Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący R. Nawrot o godzinie 16:00 zamknął obrady 
XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.  
 
         Przewodniczący 
         Rada Miasta i Gminy Dolsk 
         Romuald Nawrot 
  
Protokolant 
Agnieszka Bąk 
 
 
 
 
 
  


