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RF.0002.08.2021

Protokół nr XXXIV/21

z XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu  29 września 2021r.

Obrady rozpoczęto 29 września 2021 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:19 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. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
5. Witold Opielewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji/

Radny Powiatowy,
6. Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk ,
7. Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku.
8. Mieszkanka gminy.
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XXXIV 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.

2. Przedstawienie porządku obrad. /załącznik nr 2/
Na pytanie Przewodniczącego Rady czy ktoś z obecnych wnosi o zmianę porządku obrad,
Burmistrz Barbara Wierzbińska zabrała głos i poprosiła o zmianę porządku obrad o dodanie 2
projektów uchwał.
W związku z zaproponowaną zmianą przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie dodania 2 projektów uchwał:

1) w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi

Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej,

2) w sprawie zawarcia przez Gminę Dolsk porozumienia ze Związkiem powiatowo-

gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu dotyczącego powierzenia

Związkowi powiatowo-gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu

zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w

zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

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

Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Krystian Mejza, Andrzej
Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak,
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Janina Pawełczyk
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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 uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi
Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.
Dnia 26 września 2019 roku 6 powiatów i Miasto Poznań zawarły porozumienie w sprawie
powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych
przewozach pasażerskich, szczególnie w korytarzach oddalonych od linii Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej tak, aby na obszarze metropolitalnym nie występowało zjawisko nierównego
traktowania mieszkańców ze względu na stan istniejącej infrastruktury kolejowej.
Pozwoliło to na utrzymanie dotychczasowych połączeń PKS Poznań S.A., zwłaszcza w dobie
pandemii i przy wprowadzeniu obecnych ograniczeń pod względem liczby przewożonych
pasażerów środkami transportu zbiorowego.
Porozumienie miało funkcjonować do czasu utworzenia związku powiatowo-gminnego, który
przejąłby nieodpłatnie akcje poznańskiego PKS tak, aby spółka została operatorem
wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia WE nr 1370/2007, początkowo nie dłużej niż do
30 czerwca 2021 r., a następnie nie dłużej niż do dnia 30 września 2021 r. W związku z tym
uchwałą zmieniającą Nr XXXII/214/21 Rada Miasta i Gminy Dolsk przedłużyła czas
realizacji zadania i zwiększyła wysokość udzielonej pomocy finansowej na rzecz Powiatu
Śremskiego.
Dnia 28 czerwca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego został
ogłoszony statut Związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Wielkopolski Transport
Regionalny" z siedzibą w Poznaniu.
Głównym celem Związku jest zaspokojenie potrzeb uczestników Związku w zakresie
transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na terenie administrowanym przez
wszystkich uczestników Związku.
Od dnia 1 lipca b.r. zadania tego nie realizowały powiaty i Miasto Poznań poprzez
Porozumienie, bowiem w tym celu został utworzony Związek powiatowo-gminny.
Z uwagi zatem na powyższe przekazywanie pomocy finansowej na współfinansowanie
realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich na rzecz Porozumienia w okresie
przedłużonym tj. od 1 lipca 2021 r. – 30 września 2021 r. stało się bezprzedmiotowe.
ponieważ było jedynie etapem przejściowym do momentu powołania Związku " Wielkopolski
Transport Regionalny".

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 głosowania nad projektem uchwały.
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Głosowano w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia
Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Krystian Mejza, Andrzej
Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak,
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Janina Pawełczyk.

Uchwała nr XXXIV/224/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2021 roku w
sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi
Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej została uchwalona 12 głosami „za”
przy nieobecności 3 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Magdalena Surmicka.
1. Plan dochodów po zmianach wynosi 27 101 444 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi zgodnie z załącznikiem nr 1;
odpowiednio:
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
- zwiększa się planowane dochody w § 0350 (Wpływy z podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej) o kwotę 10 000,00 zł
W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych:
- zwiększa się planowane dochody w § 0360 (Wpływy z podatku od spodków i darowizn) o
kwotę 20 000,00 zł
- zwiększa się planowane dochody w § 0500 (Wpływy z podatku od czynności cywilno-
prawnych) o kwotę 35 000,00zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- zwiększa się planowane dochody w § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 3 000,00 zł
- zwiększa się planowane dochody w § 0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę 8 000,00 zł
W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- zwiększa się planowane dochody w § 0020 (Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych) o kwotę 40 000,00zł
758 Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę
6 000,00 zł.
851 Ochrona zdrowia
W rozdziale 85195 Pozostała działalność:
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- 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 9 000,00 zł
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:
- zmniejsza się planowane dochody w § 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -
gminnych)) o kwotę 32 111,28 zł.
Dochody bieżące po zmianie wynoszą 26 917 674,83 zł .
Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 183 769,17 zł .

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 27 320 005,64 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z
załącznikiem nr 2.
600 Transport i łączność
W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)
o kwotę 79 000,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki w § 2800 (Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 79 000,00 zł,
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 50 000,00
zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o
kwotę 10 000,00 zł
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 80 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych) o kwotę 12 000,00 zł,
851 Ochrona zdrowia
W rozdziale 85195 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
9 000,00 zł (środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
opis § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników),§ 4110 (składki na ubezpieczenie
społeczne) § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) uzupełnia się o
treść - 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
350,00 zł na wniosek sołectwa Międzychód,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 11 000,00 zł
W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o
kwotę 3 800,00 zł na wniosek sołectwa Międzychód,
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- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 3 192,00 zł na wniosek sołectwa Masłowo,
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 5 260,92 zł
na wniosek sołectwa Masłowo,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o
kwotę 28 452,92 zł w tym na wniosek sołectwa Masłowo – 8 452,92 zł,
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o
kwotę 550,00 zł, na wniosek sołectwa Międzychód.
Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 26 548 788,63 zł.
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 771 217,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
Wprowadza się do budżetu wolne środki w kwocie 97 111,28 zł.
Deficyt budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach.

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 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, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Krystian Mejza, Andrzej
Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak,
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Janina Pawełczyk.

Uchwała nr XXXIV/225/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2021 roku w
sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok  została uchwalona 12
głosami „za” przy nieobecności 3 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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c) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021 – 2029.
Kwota dochodów została zwiększona o 261 619,12 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o
261 619,12 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu
Gminy Dolsk na dzień 29.09.2021r.
Kwota wydatków została zwiększona o 358 730,40 zł z czego wydatki bieżące wzrosły o
227 119,48 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 131 610,92 zł co jest zgodne ze stanem
budżetu Gminy Dolsk na dzień 29.09.2021r.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień
29.09.2021r. wynosi – 218 561,64 zł.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk dokonano zwiększenia przychodów w
roku budżetowym o kwotę 97 111,28 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji
papierów wartościowych nie zmieniły się.  Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.
Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.
W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego
spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła
się. Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Udzielenie dotacji celowej dla Powiatu
Śremskiego na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich –
zmniejszenie wydatków w 2021r. o 79 000,00 zł.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021 – 2029
spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach
publicznych.

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 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, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Krystian Mejza, Andrzej
Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak,
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (3)
Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Janina Pawełczyk.

Uchwała nr XXXIV/226/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2021 roku w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029 została
uchwalona 12 głosami „za” przy nieobecności 3 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
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d) w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Dolsku w drodze bezprzetargowej.
Projekt uchwały omówiła Pani Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego.
Właściciele działki nr 843/3 położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów Dolsk złożyli
wniosek o  umożliwienie nabycia przyległej nieruchomości na powiększenie ich  działki.
Dokonano podziału nieruchomości i wydzielono działkę nr 1551/1 o pow. 0,1069 ha. Działka
ta położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów stanowiących własność
wnioskujących. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami przedmiotem
zbycia w drodze bezprzetargowej może być nieruchomość, która może poprawić warunki
zagospodarowania nieruchomości przyległej i nie może być zagospodarowana jako odrębna
nieruchomość.  W przypadku przedmiotowej nieruchomości obydwa te warunki ustawowe są
spełnione.
Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie zbycia wyżej wymienionej działki w drodze
bezprzetargowej na rzecz właścicieli działki nr 843/3 jest uzasadnione.

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 głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Dolsku w drodze bezprzetargowej.

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

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

Uchwała nr XXXIV/227/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2021 roku w
sprawie zbycia nieruchomości położonej w Dolsku w drodze bezprzetargowej została
uchwalona 12 głosami „za” przy nieobecności 3 radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.

e) w sprawie zawarcia przez Gminę Dolsk porozumienia ze Związkiem powiatowo -
gminnym "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu dotyczącego powierzenia
Związkowi powiatowo - gminnemu "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu
zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.
W dniu 28 czerwca 2021 roku utworzono Związek powiatowo-gminny „Wielkopolski
Transport Regionalny”, który stał się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na
autobusowych liniach gminnych, powiatowych i międzypowiatowych, przebiegających przez
obszar uczestników Związku. Ich głównym zadaniem jest dowóz pasażerów do węzłów
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz do największych ośrodków
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przemysłowych i akademickich oraz specjalistycznych zakładów opieki medycznej,
położonych na terenie Związku.
Aby zabezpieczyć swobodny dostęp mieszkańcom gminy do połączeń autobusowych,
zapewniających bezpośredni dojazd do Poznania, Śremu i Gostynia oraz utrzymać
odpowiednią częstotliwość tych linii, Gmina Dolsk zamierza współfinansować wybrane
połączenia obsługiwane przez PKS Poznań S.A. – operatora wewnętrznego Związku.

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 głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie zawarcia przez Gminę Dolsk porozumienia ze Związkiem powiatowo -
gminnym "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu dotyczącego powierzenia
Związkowi powiatowo - gminnemu "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu
zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

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

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

Uchwała nr XXXIV/228/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29 września 2021 roku w
sprawie zawarcia przez Gminę Dolsk porozumienia ze Związkiem powiatowo - gminnym
"Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu dotyczącego powierzenia Związkowi
powiatowo - gminnemu "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu zadania
organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego została uchwalona 12 głosami „za” przy nieobecności 3
radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

6. Interpelacje i zapytania radnych.
     - brak
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7. Wolne głosy i wnioski.

W dyskusji udział wzięli:
- Barbara Wierzbińska
Burmistrz Barbara Wierzbińska zajęła głos w sprawie wzrostu od 1 listopada 2021r. ceny za
odpady.
Podniesienie kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami spowodowane jest wieloma
czynnikami ekonomicznym:

· znacznym wzrostem strumienia odpadów w roku 2020 i 2021 w stosunku do ilości w
roku 2019, który przyjęty był do kalkulacji  stawki (26 zł)

w roku 2018 – 429,01 kg/ mieszkańca
w roku 2019 – 447,73 kg/mieszkańca
w roku 2020 – 461,02 kg/mieszkańca

- Średnia ilość odpadów w roku 2021 wzrosła o 14% w stosunku do roku 2020.

Zbiórka sprzed nieruchomości za lata 2019 do 2021(sierpień)

Zbiórka sprzed nieruchomości PSZOK

zmieszane surowce bioodpady gabaryty surowce bioodpady pozostałe
2019 48 687 7 158   3 723 1 479 287 1 171 2 178
2020 36 587 9 109   9 326 2 219 381   575 2 734
2021 39 779 9 996 12 957 2 160 435  820 3 180

· spowodowane jest to zapewne pandemią, kiedy to uczniowie przebywając w domu
generowali odpady, praca zdalna, to też powód wzrostu ilości odpadów, zmiana formy
robienia zakupów, wzrost zakupów przez internet, co wiąże się koniecznością
zagospodarowania dużej  ilości opakowań,

· wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów selektywnych, każdej frakcji tych
odpadów składka, którą płaciliśmy do tej pory, skalkulowana w oparciu  o analizy
roku 2019 wyliczona była na 27,30 zł, a przyjęta została na kwotę 26 zł co przez
kolejne miesiące generowało kolejne straty.

Racjonalne argumenty, które zmusiły uczestników Związku, a przypomnę, że w skład
Związku wchodzi 17 gmin, (rozpoczęta jest procedura przyjęcia 18 gminy – gminy Buk do
Związku) do podjęcia takich uchwał. Każdy kto posiada elementarną wiedzę ekonomiczną na
temat budżetu i funkcjonowania Związku, zdaje sobie sprawę z tego, że system musi się
bilansować.

Analizy przedstawione przez Związek przygotowane i przedstawione nam zakładały dwa
warianty:
- pierwszy, który jako kryterium dochodów przyjmował wpłacalność opłat na poziomie roku
2020, w którym niedobór wynosił 5 399 258,20 zł, co oznacza, że na jednego mieszkańca
dopłata wynosić musiałaby 22, 62 zł,
- drugi, który jako kryterium dochodów przyjmował wpłacalność opłat na poziomie trzech
kwartałów roku 2021, w którym niedobór wynosi 3 000 748,08, co oznacza, że dopłata
wynieść musiałaby 12,57.  Przy czym zaznaczyć trzeba, co jest rzeczą oczywistą, że część
mieszkańców wpłaca opłaty za cały rok na początku.
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W związku z powyższym, gdyby niedobór środków wynosił 5 3999 258,20 to z budżetu
gminy zbilansować by go trzeba kwotą , szacunkowo, mnożąc liczbę mieszkańców x 22,62 -
133 458 zł, przyjmując wariant x 22,62 drugi, mnożąc x 12,57 szacunkowo byłaby to kwota
74 162 zł.
Tak sytuacja wyglądałaby w roku 2021, można przyjąć, że w roku przyszłym te sumy
należałoby pomnożyć x 4 kwartały, co do zapowiadanych podwyżek cen energii, gazu,
paliwa, czyli najbardziej cenotwórczych mediów spodziewać można by się, że i takie kwoty
mogłyby być niewystarczające.
Każdy z nas ma świadomość i czuje wagę podejmowanych decyzji, ale niestety czasami
stajemy wobec takich uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, że nie ma innej alternatywy.
Decyzję, choć niełatwą, niepopularną podjęłam w pełni odpowiedzialnie przede wszystkim w
trosce, o płynność finansową gminnego budżetu. Bo, jak wiadomo, wzrost kosztów bieżących
zapowiadanych na rok przyszły jest ogromny, a brak konkretnych danych utrudnia
planowanie przyszłorocznego budżetu. Ponadto, w związku z zapowiadanymi zmianami
podatkowymi, niekorzystnym dla samorządów liczyć należy się ze zmniejszonymi wpływami
do budżetu. Analitycy Związku Miast Polskich wyliczyli, iż prognozowane zmniejszenie
wpływów dla naszej gminy wynieść ma 1 040 370 zł.
I chciałabym się z Państwem podzielić jeszcze jedną sprawą, która tu na tej sali już
wielokrotnie była artykułowana, że tak jak i sesja, posiedzenie zarządu związku jest miejscem
podejmowania uchwał, a nie populistycznych dyskusji przed kamerami, żeby zyskiwać
poklask. Posiedzenie zarządu poprzedzone było wielkogodzinnym spotkaniem roboczym, na
którym analizowaliśmy wszystkie dane i dyskutowaliśmy o bieżącej sytuacji ekonomicznej.
Wcześniej związek dostarczył nam obszerne analizy, dane i wyliczenia, które sumiennie
przeanalizowałam. A matematyka jest niestety nauką ścisłą – zero - jedynkową.

- Krystian Mejza
Zwrócił się do Radnych oraz Pani Burmistrz w imieniu mieszkańców wsi Lubiatowo o
przekazanie środków finansowych na remont drogi gminnej znajdującej się na działce nr
152/1 w Lubiatowie. Dotychczas na to zadanie mieszkańcy przekazali z funduszu sołeckiego
kwotę 29 400,00 zł (w roku 2019 oraz 2020) oraz na rok przyszły zaplanowali przekazać
kwotę 15 500,00 zł. Dotychczasowe prace mieszkańcy wsi wykonują w czynie społecznym.
Droga tworzona jest zgodnie z projektem, który również został opłacony z funduszu
sołeckiego. Droga ma podłoże betonowe o szerokości 4,5 metra. Do tej pory wykonano ok.
75m bieżących.
Mieszkańcy liczą na pozytywne rozpatrzenie prośby oraz docenienie włożonej dotychczas
pracy.

- Romuald Nawrot,
Zachęcił do odsłuchania nagrania z posiedzenia Członków  Związku Międzygminnego
Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT” z 24 września 2021roku w sprawie
wzrostu ceny za odpady komunalne. Pierwsza część spotkania poświęcona była dyskusji nt.
stawki opłaty za odpady komunalne z 27 zł na 35 zł od osoby.
Następnie R. Nawrot skupił się na zobrazowaniu znacznego wzrostu ceny na przykładzie
ilości produkcji bioodpadów. Ustalając stawkę na poziomie 27 zł Związek zakładał w 2017
roku, że skupi 7 500 ton bioodpadów, w tym roku na koniec sierpnia odebrali już 13 000 ton
przy założeniu, że do końca roku będzie to 21 000 ton. Jest to ogromna, wciąż rosnąca ilość
odpadów.
W 2019r. kwota skupu odpadów segregowanych plastikowych oscylowała w granicy 150,00
zł za tonę, na dzień dzisiejszy jest to kwota ok. 320,00 zł za tonę.
Na koszty związane z wysokością ceny składają się przede wszystkim:
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- koszty administracyjne,
- koszty zwozu odpadów,
- ilość odpadów,
- cena jaką trzeba zapłacić, żeby odpady zostały odebrane.
Od tych czynników zależy wysokość opłaty.
14 członków ZMCZO „SELEKT” zagłosowało za przyjęciem danej stawki.
Temat śmieci jest tematem wrażliwym, delikatnym ale jeżeli wszyscy mieszkańcy którzy
należą do Związku rzetelnie i uczciwie płaciliby za usługę problem zadłużenia Związku byłby
o wiele mniejszy.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Protokolant
Julia Kotkowiak


