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RF.0002.05.2021

Protokół nr  XXXI/21

z XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 26 maja 2021  r. Obrady
rozpoczęto 26 maja 2021 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:58 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. Mieszkaniec gminy,
7. Przedstawiciel prasy.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Radni zostali
poproszeni o potwierdzenie swojej obecności poprzez zagłosowanie w programie e- Sesja,
aby stwierdzić prawomocność obrad. Przewodniczący poinformował, że na sali obecnych
jest 14 radnych, wobec czego rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący poinformował, że obrady rady miasta i gminy są transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania te są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.  Dane osobowe są chronione zgodnie
z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Obowiązek
informacyjny w tym zakresie umieszczony jest na drzwiach wejściowych na salę oraz
na stronie internetowej gminy Dolsk w zakładce transmisje sesji rady.
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2. Przedstawienie porządku obrad./załącznik nr3/
Wobec braku wniosku o rozszerzenie porządku obrad Przewodniczący Rady R. Nawrot
poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian, w formie przedstawionej
w zaproszeniu.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej./załącznik nr4/
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 5/
Przewodniczący Rady R. Nawrot przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.
Plan dochodów po zmianach wynosi 26 700 842,87 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 jej 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 7 000,00 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 spadków i darowizn)
o kwotę 10 000,00 zł,
- zwiększa się planowane dochody w § 0430 (wpływy z opłaty targowej) o kwotę 9 000,00 zł,
W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw:
- zwiększa się planowane dochody w § 2680 (rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych)) o kwotę 7 488,00 zł

758  Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)
o kwotę 10 074,00 zł,
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 3 527,09
zł,
- zwiększa się planowane dochody w § 2950 (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
oraz płatności) o kwotę 8 636,00 zł,
Dochody bieżące po zmianie wynoszą:
26 544 482,87 zł .
Plan wydatków po zmianach wynosi 26 822 293,23 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie
z załącznikiem nr 2 odpowiednio:
600 Transport i łączność
W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:
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- zwiększa się planowane wydatki w § 2710 (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących )
o kwotę 60 000,00 zł,
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 73 000,00 zł
750  Administracja publiczna
W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 50 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 25 000,00 zł
na wymianę okien w Bibliotece,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 25 000,00 zł
na wykonanie ekspertyzy
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 20 000,00 zł na wykonanie projektu i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku
do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni; jedocześnie dokonuje
się wyodrębnienia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości
40 032,92 zł
801  Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 95 000,00
zł, w tym:

* SP Dolsk 42 000,00 – remont schodów wejściowych do budynku szkoły,
* ZSP Masłowo – rozbiórka starego budynku gospodarczego, remont kotłowni
gazowej i zakup garażu blaszanego- 53 000,00 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 47 000,00
zł, w tym:

* ZP Dolsk 45 000,00 – remont i wymiana nawierzchni przy przedszkolu w Dolsku,
* ZSP Masłowo – wymiana drzwi wejściowych w budynku przedszkola
w Wieszczyczynie - 2 000,00 zł

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
360,00 zł na wniosek sołectwa Ostrowieczno,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę  360,00 zł
na wniosek sołectwa Ostrowieczno,
W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę  2 500,00 zł na wniosek sołectwa Nowieczek,
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę
6 027,09 zł, w tym

· na wniosek sołectwa Nowieczek o kwotę 2 500,00 zł
W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 15 000 zł,
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę
15 000,00 zł w związku z realizacja projektu „Szatnia na medal”
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Wydatki bieżące po zmianie wynoszą:
26 257 646,28 zł .
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą:
564 656,95 zł  zgodnie z załącznikiem nr 4.
Zwiększa się przychody budżetu poprzez wprowadzenie wolnych środków w kwocie
381 802,00 zł w tym:
40 032,92 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykonane
w roku 2020,
31 976,13 zł – środki z przeciwdziałania alkoholizmowi,
309 792,95 zł – pozostałe.
Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach jest zgodny z załącznikiem nr 4.
Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 5.
Wynik budżetu – deficyt w wysokości 121 450,36 zł. Źródło finansowania deficytu - Wolne
środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Szymon Taciak
Uchwała nr XXXI/200/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 maja 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok została uchwalona
14 głosami „za”, przy nieobecności 1 radnego. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że
dodano przedsięwzięcie pod nazwą „Wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków
nieruchomych dla Gminy Dolsk”. Zadanie to będzie realizowane w latach 2021-2022.
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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Szymon Taciak
Uchwała nr XXXI/201/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 maja 2021 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029 została
uchwalona 14 głosami „za”, przy nieobecności 1 radnego. Uchwała stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że radny Szymon Taciak dołączył do obrad.

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych,
Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały.
Poinformowała, że podjęcie uchwały jest zasadne ze względu na przedłużenie terminów
obowiązywania następujących rozporządzeń Komisji Europejskiej:
1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE.L 2013 Nr 352, str.1) – do dnia 31 grudnia 2023 r.
2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE.L 2013 Nr 352, str. 9) – do dnia 31 grudnia 2027
r.
W takim przypadku zachodzi podstawa do przedłużenia terminu stosowania przedmiotowej
uchwały w przypadku, gdy przyznawana dotacja zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa stanowi pomoc de minimis. Wobec rozbieżności terminów
obowiązywania każdego z w/w rozporządzeń Komisji Europejskiej zasadnym jest, aby
w treści zmienianego przepisu lokalny prawodawca odwołał się do terminów wprost
wynikających z każdego z w/w aktów prawnych Unii Europejskiej, które w naszym porządku
prawnym znajdują bezpośrednie zastosowanie i nie ograniczał tym samym stosowania
uchwały datą dzienną, jak miało to miejsce do tej pory. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla
spółek wodnych, został przekazany dnia 19 kwietnia 2021 r. w celu zaopiniowania
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie oraz do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Działając na podstawie art. 7 ust. 3 oraz 3a
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 708, z późn. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów pismem z dnia 22.042021 r. oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem
z dnia 30.04.2021 r. zaopiniowali projekt uchwały.
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:
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zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania
dotacji celowej dla spółek wodnych.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr XXXI/202/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 maja 2021 roku
w sprawie  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

d) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących mienie
gminne komunalne Gminy Dolsk.
Projekt uchwały omówiła Kierownik M. Marchlewska. Poinformowała, projekt uchwały
ma na celu wyrażenie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości
stanowiące mienie gminne, są to działki:
- nr 25 o powierzchni 0.600 ha położona w Mszczyczynie,
- nr 27 o powierzchni 0,310 ha położona w Mszczyczynie,
- nr 28 o powierzchni 1.3600 ha położona w Mszczyczynie,
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:
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących mienie gminne komunalne
Gminy Dolsk.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr XXXI/203/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 maja 2021 roku
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących mienie gminne
komunalne Gminy Dolsk została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.

e) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy
Dolsk na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach
jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk.
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Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.
Poinformowała, że podjęcie uchwały jest zasadne ze względu na przedłużenie terminów
obowiązywania następujących rozporządzeń Komisji Europejskiej:
1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE.L 2013 Nr 352, str.1) – do dnia 31 grudnia 2023 r.
2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE.L 2013 Nr 352, str. 9) – do dnia 31 grudnia 2027 r.
3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury Dz. Urz. UE.L 2014 Nr 190, str. 145) – do dnia 31 grudnia 2022 r
W takim przypadku zachodzi podstawa do przedłużenia terminu stosowania przedmiotowej
uchwały w przypadku, gdy przyznawana dotacja zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa stanowi pomoc de minimis. Wobec rozbieżności terminów
obowiązywania każdego z w/w rozporządzeń Komisji Europejskiej zasadnym jest, aby
w treści zmienianego przepisu lokalny prawodawca odwołał się do terminów wprost
wynikających z każdego z w/w aktów prawnych Unii Europejskiej, które w naszym porządku
prawnym znajdują bezpośrednie zastosowanie i nie ograniczał tym samym stosowania
uchwały datą dzienną, jak miało to miejsce do tej pory. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie
kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach
na obszarze Gminy Dolsk, został przekazany dnia 19 kwietnia 2021 r. w celu zaopiniowania
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie oraz do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.
z 2020 r., poz. 708, z późn. zm), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pismem z dnia 27.04.2021 r. nie zgłosił zastrzeżeń do projektu uchwały. Działając
na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 708, z późn. zm), Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 28.04.2021 r. nie zgłosił uwag do ww. projektu uchwały.
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:
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach
jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr XXXI/204/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie
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zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach
jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk została uchwalona 15 głosami „za”.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radny A. Michałowski opuścił obrady sesyjne o godz.14.40.

f) w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Nowieczku.
Projekt uchwały omówiła Kierownik M. Marchlewska. Poinformowała, że w związku
z wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta
i Gminy Dolsk nr RG.6733.8.2016.SS z dnia 15 września 2016 r. ustalającą warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzez budowę oświetlenia drogowego na działkach
nr 48, 68, 67/7,67/8 i 69 położonych w Nowieczku dokonano podziału działek. Wydzielone
działki nr 67/9, nr 67/11 i nr 69/1 położone w obrębie gruntów Nowieczek nabywane są na
poszerzenie działki nr 68 arkusz mapy 3 stanowiącej drogę gminną wewnętrzną (tj. ul.
Wiklinowa). Właściciele wyżej wymienionych nieruchomości na etapie przygotowywania
projektu budowlano-wykonawczego złożyli oświadczenia, że wyrażają zgodę na poszerzenie
pasa drogowego kosztem swoich działek oraz, że wyrażają zgodę na dokonanie podziału
gruntu i zbycie wydzielonego terenu na rzecz Gminie Dolsk.
- nr 28 o powierzchni 1.3600 ha położona w Mszczyczynie,
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciaka o przedstawienie opinii komisji o projekcie
uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 2 głosami „za”,
przy 1 „wstrzymującym”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
nabycia nieruchomości położonych w Nowieczku.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Andrzej Michałowski
Uchwała nr XXXI/205/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie
nabycia nieruchomości położonych w Nowieczku została uchwalona 13 głosami „za”, przy 1
wstrzymującym się” i nieobecności 1 radnego. Uchwała stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.

g) w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia pisma z dnia 4 marca 2021 roku, w sprawie
poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. Podopłucha odczytała uzasadnienie
do powyższego projektu uchwały.
W dniu 4 marca 2021 r., do Rady Miasta i Gminy Dolsk drogą elektroniczną wpłynęło pismo
Pani [...] – według treści pisma Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej
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Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, działającej w imieniu
tegoż Komitetu w sprawie przyjęcia uchwały wyrażającej poparcie dla Rządu Tymczasowego
Tymczasowej Rady Stanu NPSKK, warunkowego i chwilowego umocowania tego podmiotu
jako „organ sterujący państwem polskim i jako organ reprezentujący Naród Polski
na zewnątrz (…)”, powierzenia osobie wskazanej w treści pisma funkcji „Tymczasowego
Prezydenta” oraz wskazania osób do „chwilowego wsparcia funkcji zarządczych w resortach
państwowych”. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem Gminy Dolsk,
w dniu 28 kwietnia 2021 r., pismo zostało przekazane do wstępnego rozpatrzenia Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji. Sprawa była przedmiotem rozpoznania przez Komisję
na posiedzeniu w dniu 17 maja 2021 r. W toku analizy Komisja uznała, że pismo nie spełnia
wymagań formalnych i nie jest petycją, zgodnie bowiem z art.2 ust. 3 ustawy o petycjach
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Wniesione natomiast
żądnie nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Wyrażone w treści
pisma żądanie nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji żadnego organu władzy
publicznej, wobec czego nie zachodzi możliwość przekazania pisma zgodnie
z właściwością. Zwrócić uwagę należy na fakt, że o tym, czy pismo jest petycją decyduje
treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Pismo może zostać zakwalifikowane jako petycja
tylko wtedy, gdy żądanie, jakie zostało skierowane do adresata, mieści się w granicach zadań
podmiotu i należny do jego kompetencji. Pismo będące przedmiotem niniejszej uchwały
przede wszystkim ze względu na brak właściwości Rady Miasta i Gminy Dolsk do jego
rozpatrzenia nie może być również procedowane jako skarga, czy wniosek z zakresu regulacji
przepisów działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Wobec powyższego pismo
wniesione jako petycja, po weryfikacji jego treści, zostało uznane za niespełniające
ustawowych wymogów petycji, gdyż nie dotyczy zadań i kompetencji Rady Miasta i Gminy
Dolsk i pozostawia się je bez rozpatrzenia.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
pozostawienia bez rozpatrzenia pisma z dnia 4 marca 2021 roku, w sprawie poparcia Rządu
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (1)
Andrzej Michałowski
Uchwała nr XXXI/206/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie
pozostawienia bez rozpatrzenia pisma z dnia 4 marca 2021 roku, w sprawie poparcia Rządu
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego została
uchwalona 13 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się” i nieobecności 1 radnego. Uchwała
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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h) 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.
Projekt uchwały omówiła Kierownik OPS A. Olschak. Poinformowała, że Ustawą z dnia
10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.
z 2021 r. poz. 11) rady gmin zostały zobowiązane do podjęcia w terminie do 1 lipca 2021 r.
uchwały określającej wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, o których mowa w art. 7 ust. 1e ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133,
ze zm.). Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego zawiera informacje, o których
mowa w art. 7 ust. 1c ustawy o dodatkach mieszkaniowych, zaś wzór deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego – informacje wskazane w art. 7 ust. 1d ustawy o dodatkach
mieszkaniowych. Przepisy art. 7 ust. 1c i 1d zostały dodane do ustawy o dodatkach
mieszkaniowych ww. nowelizacją z dnia 10 grudnia 2020 r. i zaczną obowiązywać  z dniem
1 lipca 2021 r.
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 4 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 kalendarzowych poprzedzających
dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Andrzej Michałowski
Uchwała nr XXXI/207/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 maja 2021 roku
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 została uchwalona
14 głosami „za”, przy nieobecności 1 radnego. Uchwała stanowi załącznik
nr 13 do protokołu.

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

· Radny J. Kaczmarek odczytał i następnie złożył Interpelację która stanowi załącznik
nr 14 do protokołu.  (RF. 0003.07.2021)

Przewodniczący Rady R. Nawrot zwrócił się do radnego J. Kaczmarka aby kwestie poruszane
w Interpelacjach były zgodne z zasadą interpelacji, a prywatne kwestie były bezpośrednio
wyjaśniane we właściwej komórce urzędu.



11

8. Wolne głosy i wnioski.
· Radna J. Pawełczyk  - zwróciła się z informacją, że od marca Centralny Rejestr

Umów nie został uzupełniony, jednocześnie w zakładce Rada brak jest
zaktualizowanych  danych w Rejestrze Klubów działających na terenie gminy, gdyż
radna A. Podpołucha złożyła rezygnację z członkostwa w Klubie.  W dniu 10 marca
miało miejsce posiedzenie Komisji Rewizyjnej protokół ze spotkania również nie jest
dostępny.
Radna zwróciła się z prośbą o potwierdzenie lub zaprzeczenie informacjom,
że z dniem 1 lipca zostaje wycofany kurs autobusu na linii Nowieczek Rusocin, czy
jest to zmiana na stałe czy tylko na okres wakacyjny.

· Burmistrz B. Wierzbińska poinformowała, że nie ma żadnych informacji w temacie
likwidacji linii autobusowej na trasie obejmującej Nowieczek i Rusocin.

· Przewodniczący Rady R. Nawrot odnosząc się do przekazanych informacji o braku
aktualnych danych w zakładce Rada, poinformował, że jak tylko one się potwierdzą i
będzie to możliwe zostaną uzupełnione.

8. Zakończenie obrad.
Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący R. Nawrot o godzinie 14:58 zamknął obrady
XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk
Romuald Nawrot

Protokolant
Agnieszka Bąk


