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RF.0002.11.2021

Protokół nr XXXVII/21

z XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 15 grudnia 2021
Obrady rozpoczęto 15 grudnia 2021 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:35 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków według listy obecności, która stanowi załącznik nr
1 go 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 – Zastępca Kierownika Referatu Finansowego,
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. Mieszkaniec gminy.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XXXVII 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
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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/
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 nr 3/
Burmistrz Barbara Wierzbińska przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
natomiast Skarbnik Magdalena 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 – 2029,
Skarbnik M. Surmicka przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian
wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość
kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych
przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy
wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem
nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk jest projekt uchwały
budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dolsk za lata
2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra
Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących
podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień
2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku
wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Dolsk na dzień
przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku
budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego
artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy
finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć
zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029.
W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolsk została
przygotowana na lata 2022-2029.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza
okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych
poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.
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Prognozy dochodów Gminy Dolsk dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie
sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony
za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

 1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne,
wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od
nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

Nadrzędnym warunkiem przy prognozowaniu poziomu wydatków bieżących na lata przyszłe
było założenie utrzymania nadwyżki operacyjnej – liczonej jako różnica pomiędzy
dochodami i wydatkami bieżącymi – na stałym lub rosnącym poziomie.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4) pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto
w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2025.
W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po
spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do
prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne
o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz
wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym
prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).
Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.
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Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Dolsk
2022 2023 2024 2025

Dochody 21 861 058,00 22 630 923,00 23 377 104,00 24 136 377,00
Wydatki 21 511 058,00 21 930 923,00 22 477 104,00 23 136 377,00
Wynik budżetu 350 000,00 700 000,00 900 000,00 1 000 000,00

2026 2027 2028 2029
Dochody 24 920 752,00 25 712 340,00 26 510 081,00 27 292 868,00
Wydatki 23 907 752,00 24 612 340,00 25 410 081,00 26 792 868,00
Wynik budżetu 1 013 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 500 000,00
W budżecie Gminy Dolsk na 2022 r. zaplanowano przychody w kwocie 450 000,00 zł.
Obejmują one:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 24 532,92 zł,  oraz

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 425 467,08 zł.

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika
faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek
i wyemitowanych obligacji wynosi 7 113 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku
2029.

Następnie Skarbnik M. Surmicka odczytała Uchwałę nr SO-11/0957/18/2021 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2021 roku w
sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Dolsk na lata 2022-2029. Skład Orzekający RIO wyraził o przedłożonym przez Burmistrza
Gminy Projekcie WPF Miasta i Gminy na lata 2022-2029 opinię pozytywną. Treść opinii
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Burmistrz Barbara Wierzbińska wniosła autopoprawkę do przedstawionego projektu uchwały.
Autopoprawka do projektu WPF na lata 2022-2029 polega na usunięciu z wykazu
przedsięwzięć łącznych nakładów finansowych i limitów następujących zadań:
- Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo – poprawa jakości życia mieszkańców,
- Opracowanie dokumentacji na modernizację Sali sportowej w Dolsku - poprawa jakości
życia mieszkańców.
Zadania  te  zostały  ujęte  w  projekcie  uchwały  o  wydatkach,  które  nie  wygasają z  upływem
roku budżetowego.
Uwzględniono natomiast zadanie:
- projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych
wraz z remontem jezdni.
Zaktualizowano dochody i wydatki, przychody oraz wysokość planowanej nadwyżki
budżetowej tak, aby zachować spójność pomiędzy danymi zawartymi w uchwale budżetowej
i w Wieloletnie Prognozie Finansowej.
Treść uchwały pozostaje bez zmian.
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Głosowano w sprawie:
przyjęcia autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 –
2029,

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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak

Następnie Przewodniczący Romuald Nawrot otworzył dyskusję nad projektem uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 – 2029.
Wobec braku pytań, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad. Poprosił
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały.
 - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński
poinformował, że członkowie komisji zaakceptowali projekt uchwały 2 głosami „za” przy
nieobecności jednego członka komisji.
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji J.
Woroch poinformował, że członkowie komisji zaakceptowali projekt uchwały 4 głosami „za”
przy nieobecności jednego członka komisji.
- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych – w związku z nieobecnością Przewodniczącego
Komisji, głos zabrał członek komisji J. Woroch, który  poinformował, że członkowie komisji
zaakceptowali projekt uchwały 3 głosami „za”.

Głosowano w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 – 2029 z uwzględnioną
autopoprawką,

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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak

Uchwała nr XXXVII/243/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 – 2029, została
uchwalona 14 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

b) w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 rok,

1) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
W projekcie budżetu na rok 2022 ustala się dochody  w wysokości  21 861 058,00
(dwadzieścia jeden milionów, osiemset sześćdziesiąt  jeden tysięcy pięćdziesiąt osiem
złotych), z tego: dochody bieżące w kwocie 21 861 058,00 (dwadzieścia jeden milionów,
osiemset sześćdziesiąt  jeden tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych) zł dochody majątkowe w
kwocie 0,00 zł. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 21 511 058,00 zł.
(dwadzieścia jeden milionów, pięćset  jedenaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych) z tego:
wydatki bieżące  20 878 950,18 zł. (dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt osiem
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych osiemnaście  groszy) wydatki majątkowe 632 107,82
( sześćset trzydzieści dwa tysiące sto siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze). Planuje się
nadwyżkę  budżetową  na kwotę 350 000,00 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych) , która
zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
W roku 2022 planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 632 107,82. Najważniejsze
inwestycje to:
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Międzychód na kwotę 150 000,00
(5% wkładu własnego do środków otrzymanych w ramach rządowego programu Polski Ład –
2 850 000,00),
 - projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
wraz z remontem jezdni na kwotę 164 500,00,
- przystosowanie wejścia do przedszkola w Dolsku dla osób niepełnosprawnych na kwotę
35 000,00,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji -wymiana systemów ogrzewania węglowego
na nowe, ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk na kwotę 54 000,00,
- opłata za ustanowienie służebności gruntowej na kwotę 45 000,00.
Powyższe inwestycje stanowią 70,95% środków na zadania inwestycyjne w budżecie na rok
2022. W zadaniach inwestycyjnych ujęte są również zadania finansowane ze środków
Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 183 607,82 co stanowi 29,05 % ogółu wydatków.

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Skarbnik M. Surmicka odczytała Uchwałę nr SO-11/0952/18/2021 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dolsk na 2022 rok. Skład
Orzekający RIO wyraził o przedłożonym przez Burmistrza Gminy projekcie uchwały
budżetowej Gminy Dolsk na 2022 rok opinię pozytywną z uwagą.
Treść opinii stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

3) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
W sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 r. Gmina Dolsk otrzymała opinię RIO
pozytywną z uwagą. Projekt uchwały nie zawiera błędów, w części opisowej wystąpiły
oczywiste pomyłki. RIO czyni jednak uwagę w zakresie rozbieżności pomiędzy załącznikiem
nr 6 „Projekt planu wydatków majątkowych na 2022 r.”  w stosunku do załącznika nr 2
„Wykazu przedsięwzięć” do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 r.
W związku z uwagą RIO będę wnosić o autopoprawkę do budżetu na 2022 r., po dokonaniu
której zostanie zachowana spójność pomiędzy obydwoma uchwałami.
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4) przedstawienie opinii właściwych komisji rady,
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji rady o odczytanie
stanowiska komisji o przedstawionym przez Burmistrza projekcie uchwały w sprawie budżetu
miasta i gminy Dolsk na rok 2022.

- Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński,
odczytał opinię, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – Przewodniczący J. Woroch
odczytał opinię, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych –  w zastępstwie członek komisji J. Woroch
odczytał opinię, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

5) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków zawartych w opiniach
komisji,
Burmistrz B. Wierzbińska podziękowała wszystkim komisjom za pozytywne zaopiniowanie
przedstawionego projektu budżetu na rok 2022.

6) przedstawienie autopoprawki przez Burmistrza do projektu uchwały.
Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2022 r. polega na ujęciu w budżecie
zadania:
- Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk – poprawa
infrastruktury drogowej.
Zadanie zostało ujęte w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -
2029 oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029. Konsekwencją
tych zapisów powinno być umieszczenie tego zadania w Budżecie na rok 2022.
Tym samym o wartość tego zadania zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe, przychody,
natomiast wysokość planowanej nadwyżki kształtuje się na poziomie 280 tys. zł.

7) dyskusja,
Przewodniczący Rady R. Nawrot otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  Wobec braku
pytań, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.

8) głosowanie autopoprawki,
Głosowano w sprawie:
przyjęcia autopoprawki do budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak
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9) odczytanie projektu uchwały w całości oraz przeprowadzenie głosowania nad
projektem uchwały budżetowej na 2022 rok.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk R. Nawrot odczytał projekt uchwały w sprawie
budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 rok.

Głosowano w sprawie:
budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak

Uchwała nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 roku w
sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2022 rok, została uchwalona 14 głosami „za” przy
nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący zarządził 10 min. przerwy.

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Magdalena Surmicka.
W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:
1. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 552 806,81 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi i majątkowymi 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
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 § 0500 (Wpływy z podatku od czynności cywilno-
prawnych) o kwotę 25 000,00 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 15 000,00 zł,
758 Różne rozliczenia W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego: - zwiększa się planowane dochody w § 2750 (Środki na
uzupełnienie dochodów gmin) o kwotę 652 703,00 zł, - zwiększa się planowane dochody w §
6280 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych) o kwotę 1 074 652,00 zł,
801 Oświata i wychowanie W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe: - zwiększa się
planowane dochody w § 2180 (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie
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lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19) o kwotę 140
500,00 zł, - zwiększa się planowane dochody w § 6090 (środki z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 14 000,00 zł, W
rozdziale 80195 Pozostała działalność: - zwiększa się planowane dochody w § 0960 (wpływy
z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę 2 450,20 zł,
855 Rodzina W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny: - zwiększa się planowane dochody w §
2690 (Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych
ustaw) o kwotę 2 000,00 zł.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 29 153 484,64 zł .
Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 1 399 322,17 zł .

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 044 013,45 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z
załącznikiem nr 2; odpowiednio:
750 Administracja publiczna: W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu): - zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 10
000,00 zł,
757 Obsługa długu publicznego: W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych
do tytułów dłużnego – kredyty i pożyczki - zmniejsza się planowane wydatki w § 8110
(odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) o kwotę 20 000,00 zł,
801 Oświata i wychowanie W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe: - zwiększa się
planowane wydatki w § 4240 (zakup środków dydaktycznych o książek) o kwotę 140 500,00
zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19; - zwiększa się planowane
wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 14 000,00 zł -
środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19; W rozdziale 80104 Przedszkola: -
zwiększa się planowane wydatki w § 2310 (dotacja celowa przekazana gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego) o kwotę 20 000,00 zł. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół: -
zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2
450,20 zł.
855 Rodzina W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny: - zwiększa się planowane wydatki w §
4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 4 000,00 zł,
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic,
placów, dróg: - zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 10 000,00
zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 20
000,00 zł,
926 Kultura fizyczna W rozdziale 92604 Instytucje Kultury fizycznej: - zmniejsza się
planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 8 353,52 zł, -
zmniejsza się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 21
818,43 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4120 (składki na Fundusz Pracy oraz
Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 3 379,09 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4210
(zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 14 551,04 zł, - zwiększa się planowane wydatki w
§ 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 13 000,00 zł - zwiększa się planowane wydatki w §
6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 6 000,00 zł.
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Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 28 268 502,48 zł.
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 775 510,97 zł .

Wprowadzone do budżetu dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego przeznacza się na rozchody budżetu – lokaty. Wykonanie tych
środków nastąpi w roku 2022.

Nadwyżka w wysokości 1 508 793,36 zostaje przeznaczona na: - rozchody budżetu – lokaty
na rachunkach bankowych.

Przychody budżetu - 1 321 421,64 zł. Rozchody budżetu - 2 830 215,00 zł. Na podstawie
niniejszej uchwały na rachunek lokat zostanie przekazana kwota – 1 727 355,00 zł.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Członka Komisji Budżetu i
Spraw Gospodarczych J. Worocha o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie
uchwały.
J. Woroch 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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak

Uchwała nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 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 12 do protokołu.

d) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,
Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021 – 2029:

Zwiększenie dochodów w 2021r. 3 286 744,26 zł
w tym
Zwiększenie dochodów bieżących 2 071 191,26 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych 1 215 553,00 zł
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Zwiększenie wydatków w 2021r. 1 559 389,26 zł
w tym
Zwiększenie wydatków bieżących 1 613 920,10 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych      54 530,84 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach 1 508 793,36 zł
Zwiększenie rozchodów 1 727 355,00 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb
osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni.

Ponadto, w 2022 roku dodano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w
wysokości 164 500,00 zł. Środki pochodzą z 2020 roku i nie zostaną zagospodarowane w
roku 2021.

Autopoprawka do projektu WPF na lata 2021-2029,
polega na usunięciu z wykazu przedsięwzięć łącznych nakładów finansowych i limitów
następujących zadań:
- Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo – poprawa jakości życia mieszkańców,
- Opracowanie dokumentacji na modernizację Sali sportowej w Dolsku - poprawa jakości
życia mieszkańców.
Zadania  te  zostały  ujęte  w  projekcie  uchwały  o  wydatkach,  które  nie  wygasają z  upływem
roku budżetowego.
Uwzględniono natomiast zadanie:
- projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych
wraz z remontem jezdni.
Zmiany te dokonane są w celu zachowania spójności pomiędzy Wieloletnią Prognozą
Finansową na lata 2021 -2029, a Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022 -2029.
Treść uchwały pozostaje bez zmian.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Członka Komisji Budżetu i
Spraw Gospodarczych o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie uchwały.
J. Woroch 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 autopoprawki do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata
2021-2029,

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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak
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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

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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak
Uchwała nr XXXVII/246/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 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 13 do protokołu.

e) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021,
Projekt uchwały również omówiła Skarbnik M. Surmicka.
Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem
posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane.
Zgodnie bowiem z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na
wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym
subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Środki te muszą być zatem
przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj.
najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Zadania: „Projekt sieci wodociągowej w miejscowości
Kotowo" oraz "Opracowanie dokumentacji na modernizację Sali sportowej w Dolsku" nie są
możliwe do wykonania w całości w 2021 roku. Środki finansowe na zadania są
zabezpieczone w budżecie roku 2021, umowy z wykonawcami zostały podpisane w roku
2021 z terminem realizacji najpóźniej do końca czerwca 2022 r. Zasadnym więc, jest podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2021.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z końcem
roku budżetowego 2021,
polega na uzupełnieniu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021 o
następujące zdania:
- projekt sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Międzychód – dokumentacja
projektowa

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Czlonka Komisji Budżetu i
Spraw Gospodarczych o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie uchwały.
J. Woroch 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:
przyjęcia autopoprawki do ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2021,

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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak

Głosowano w sprawie:
ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021,

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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak

Uchwała nr XXXVII/247/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 roku w
sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021, została
uchwalona 14 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

f) w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku do
prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza M. Godawa.
Zamierzeniem niniejszej uchwały jest przekazanie - na podstawie art. 90 m ust. 2 ustawy o
systemie oświaty - prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w
sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.
stypendiów i zasiłków szkolnych, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku.
Przekazanie realizacji zadania do Ośrodka Pomocy Społecznej, który będąc jednostką
organizacyjną gminy Dolsk statutowo zajmującą się udzielaniem pomocy rodzinom i osobom
wymagającym wsparcia, jest celowe i zasadne z punktu widzenia merytorycznego charakteru
spraw. Z chwilą przekazania upoważnień przez Radę Miasta i Gminy Dolsk - mocą niniejszej
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uchwały - podmiotem właściwym do prowadzenia indywidualnych postępowań, wydawania i
podpisywania decyzji w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
będzie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych o przedstawienie opinii komisji o omówionym
projekcie uchwały.
Przewodniczący J. Woroch poinformował, że projekt uchwały został omówiony na
posiedzeniu komisji i zaakceptowany 5 głosami „za” . Przystąpiono do przeprowadzenia
głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku do prowadzenia
postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak

Uchwała nr XXXVII/248/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 roku w
sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku do prowadzenia
postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, została uchwalona 14 głosami „za” przy
nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

g) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli,
szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2022 rok,
Projekt uchwały także omówiła Zastępca Burmistrza M. Godawa.
W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne
podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz
ustalenia form i specjalności kształcenia na 2022 rok. Zgodnie z przytoczonymi w podstawie
prawnej uchwały przepisami prawa, organ prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe
zobowiązany jest opracować na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalić maksymalną kwotę dofinansowania opłat
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pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty,
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ponadto organ
prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe zobowiązany jest ustalić formy i specjalności
kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie. Uchwała została przygotowana w
porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dolsk. W
związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych o przedstawienie opinii komisji o omówionym
projekcie uchwały.
Przewodniczący J. Woroch poinformował, że projekt uchwały został omówiony na
posiedzeniu komisji i zaakceptowany 5 głosami „za” . Przystąpiono do przeprowadzenia
głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty,
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i
specjalności kształcenia na 2022 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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak

Uchwała nr XXXVII/249/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 roku w
sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne
podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz
ustalenia form i specjalności kształcenia na 2022 rok, została uchwalona 14 głosami „za” przy
nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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h) w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady
Miasta i Gminy Dolsk na rok 2022,
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Woroch odczytał
projekt planu pracy komisji na 2022 rok.

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW
SPOŁECZNYCH
1. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji pracy Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa z okresu od 01.01-31.12.2021
2. Kalendarz gminnych imprez sportowych - plan działań w roku 2022 – kierownik MGOSiR.
3. Kalendarz wydarzeń kulturalnych z planu działań w roku 2022 – dyrektor Biblioteki
publicznej.
4. Przegląd i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Księginkach oraz
wybranych świetlic na terenie gminy jako głównego ośrodka życia kulturalnego.
5. Informacja Lekarza Rodzinnego "FAMILIA" o opiece zdrowotnej w tym stomatologicznej
w naszej gminie.
6. Funkcjonowanie szkolnych placówek oświatowych w gminie – wizyta w szkole
podstawowej w Dolsku oraz Masłowie – posiedzenie wyjazdowe
7. Zapoznanie się z działalnością przedszkoli na terenie gminy.
8. Stan bezpieczeństwa publicznego – informacja dzielnicowego z terenu gminy Dolsk.
9. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz wysłuchanie informacji z ich działalności
na terenie gminy.
10. Ocena funkcjonowania sportu w gminie. Przegląd boiska, hali sportowej oraz Orlika.
11. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w gminie Dolsk.
12. Wysłuchanie informacji na temat przyznanych stypendiów sportowych.
13. Podsumowanie działalności sportowej i kulturalnej w 2022 roku.
14. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2023.
15. Opiniowanie materiałów kierowanych przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza na
sesje RMiG dotyczących zakresu działania Komisji Rady.
16. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na rok 2023.
17. Dodatkowe posiedzenia Komisji w razie doraźnych potrzeb oraz wspólne posiedzenia z
Komisjami Rady Miasta i Gminy.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie:
planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta i Gminy
Dolsk na rok 2022,

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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak
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Uchwała nr XXXVII/250/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 roku w
sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta i
Gminy Dolsk na rok 2022, została uchwalona 14 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

i) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2022,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sz. Taciak odczytał projekt planu pracy komisji na 2022
rok.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2022 ROK
I kwartał
1. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji pracy Komisji Rewizyjnej za okres od
01.01.2021 – 31.12.2021.
2. Kontrola wykorzystania funduszu sołeckiego dla sołectwa Masłowo.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2021r. i przedstawienie wniosku
w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.
II kwartał
4. Kontynuacja kontroli działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku.
5. Stan dróg po okresie zimowym oraz plan remontów na rok bieżący.
6. Kontrola Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku.
III kwartał
7. Kontrola Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Masłowie oraz kontrola etapu rozbudowy
obiektu szkolnego wraz z budową sali gimnastycznej.
8. Kontrola wybranych placówek przedszkolnych na terenie gminy Dolsk.
IV kwartał
9. Kontrola wykonania dotacji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego przez Ośrodek
Pomocy Społecznej na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
10. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.
11. Opiniowanie materiałów kierowanych przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza, na
Sesje Rady Miasta i Gminy Dolsk dotyczących zakresu działań komisji.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie:
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2022,

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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak
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Uchwała nr XXXVII/251/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 roku w
sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok 2022, została
uchwalona 14 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

j) w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i
Gminy Dolsk na rok 2022,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska J. Rzepczyński  odczytał projekt
planu pracy komisji na 2022 rok.

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2022 ROK
1. Opiniowanie wykonania budżetu za 2021 rok.
2. Objazd dróg gminnych w celu zapoznania się z ich stanem po sezonie zimowym.
3. Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynaryjnym, celem omówienia zagadnień
związanych z wirusem afrykańskiego pomoru świń – ASF.
4. Zapoznanie się ze stanem przygotowania do sezonu letniego plaży i obiektów znajdujących
się na niej.
5. Realizacja działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza.
6. Przedstawienie informacji z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przez
dyrektora tej jednostki.
7. Zapoznanie się z planami inwestycyjnymi na terenie gminy Dolsk.
8. Opiniowanie projektu budżetu na 2023 rok.
9. Opracowanie planu pracy na 2023 rok.
10. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie:
planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok
2022.

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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak

Uchwała nr XXXVII/252/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 roku w
sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk
na rok 2022, została uchwalona 14 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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k) w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i
Gminy Dolsk na rok 2022.
J. Woroch odczytał projekt planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady
Miasta i Gminy Dolsk na rok 2022.

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I SPRAW GOSPODARCZYCH
1. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za okres 01.01.2021 –
31.12.2021.
2. Analiza sprawozdania finansowego oraz opiniowanie przez Komisję budżetu MiG za rok
2021.
3. Rozpatrzenie wniosków dotyczących oświetlenia ulicznego.
4. Przegląd wybranych świetlic wiejskich oraz placów zabaw na terenie gminy Dolsk.
5. Zapoznanie się ze stanem technicznym wybranych obiektów przedszkolnych na terenie
gminy.
6. Kontrola realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2022.
7. Przegląd boiska, hali sportowej oraz Orlika.
8. Opiniowanie budżetu oraz stawek podatkowych na rok 2023.
9. Plan pracy komisji na rok 2023.
10. Sprawy inne:
a) Opiniowanie materiałów kierowanych do Komisji przez Przewodniczącego Rady lub
Burmistrza, dotyczące działania Komisji,
b) Współpraca z pozostałymi komisjami w zakresie planowanych inwestycji oraz ich
realizacji.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie:
planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk na rok
2022.

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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak

Uchwała nr XXXVII/253/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 roku w
sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miasta i Gminy Dolsk na
rok 2022, została uchwalona 14 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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l) w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Trąbinku.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.
Starosta Śremski przeznaczył do zbycia nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa
oznaczoną jako działka nr 100/1 o pow. 0,3705 ha położona w Trąbinku. Pismem z dnia 19
października br. zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk o udzielenie informacji, czy
Gmina jest zainteresowana nabyciem działki na cele drogowe. Nabycie działki poprawi układ
komunikacyjny dróg będących w zasobie Gminy Dolsk. Wobec powyższego nabycie w/wym.
działki na rzecz Gminy Dolsk jest uzasadnione.

W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk – zapytała o jaką działkę chodzi i w jakim miejscu jest ona
usytuowana?
- Kierownik M. Marchlewska – jest to działka 100/1. Droga ta będzie stanowić połączenie
drogi powiatowej z drogą stanowiącą własność gminy przy budynku  świetlicy w Trąbinku.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Członka Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie
uchwały.
J. Woroch poinformował, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i
zaakceptowany 3 głosami „za” . Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały.
Głosowano w sprawie:
nabycia nieruchomości położonej w Trąbinku.

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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak

Uchwała nr XXXVII/254/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 roku w
sprawie nabycia nieruchomości położonej w Trąbinku, została uchwalona 14 głosami „za”
przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

m) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z
budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w
mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.
Celem Uchwały Nr XI/72/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 3 lipca 2019 r. była poprawa
efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z pieców
i kotłowni węglowych. a w konsekwencji poprawa jakości powietrza atmosferycznego w
Gminie Dolsk. Zgodnie z art.403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
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środowiska, w powyższej uchwale określone zostały zasady udzielenia dotacji celowej, tryb
postępowania w sprawie jej udzielenia oraz sposób jej rozliczenia. Dotacja celowa udzielana
jest na dofinansowanie kosztów realizacji wymiany istniejącego pieca lub kotła o niskiej
sprawności energetycznej na proekologiczne źródła ciepła: piec elektryczny, kocioł gazowy,
kocioł automatyczny opalany paliwem stałym posiadający certyfikat zgodności z normą PN-
EN 303-5:2012. W technologiach proekologicznych służących do ogrzewania budynków
swoje zastosowanie posiadają także obecnie pompy ciepła. To ekologiczne źródło czystej,
zielonej energii. Wprowadzenie zatem tego typu rozwiązania przy wymianie pieca lub kotła o
niskiej sprawności energetycznej jest w pełni uzasadnione jako jeden z wariantów branych
pod uwagę przy udzieleniu dotacji. Projekt uchwały został wysłany do zaopiniowania do
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Wobec braku  pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska J. Rzepczyńskiego o przedstawienie opinii komisji o
omówionym 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:
zmieniany uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia 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: 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, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Paweł Taciak

Uchwała nr XXXVII/255/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 roku w
sprawie zmieniany uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z
budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych
budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk, została uchwalona 14
głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
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6. Interpelacje i zapytania radnych.
Podczas obrad XXXVII nie zostały złożone interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:
- Mieszkaniec gminy Jan Dopierała – zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni drogi na ul.
Garncarskiej w Dolsku. Prosi aby utwardzić drogę, poprawić jej stan, gdyż przez koleiny i
nierówności można uszkodzić samochód.
- Burmistrz B. Wierzbińska – w najbliższym czasie chcemy wykonać projekt przebudowy
całej drogi na ul. Garncarskiej.
- Radny Krystian Mejza odczytał i następnie złożył Wniosek, który stanowi załącznik nr 23
do protokołu. (RF.0003.12.2021)
- Radna Janina Pawełczyk – dopytywała o potrzebę i konieczność wymiany wszystkich
elementów na placu zabaw w Dolsku przy plaży miejskiej.
- Burmistrz B. Wierzbińska – elementy placu zabaw były konstrukcji drewnianej. W
związku z tym iż był on usytuowany nad wodą elementy drewniane zaczęły gnić i kruszeć.
-  Kierownik  MGOSiR  w  Dolsku – zaznaczył, że konserwacja była przeprowadzana
regularnie. Plac zabaw był drewniany, elementy zaczęły gnić, kruszeć, co zaczęło zagrażać
bezpieczeństwu bawiących się dzieci.
- Radna J. Pawełczyk - zapytała czy nowo montowane elementy placu zabaw też będą
drewniane?
- Kierownik MGOSiR w Dolsku – wymieniamy drewno na materiał metalowo syntetyczny
- Radny Jarosław Kaczmarek odczytał i następnie złożył Wniosek, który stanowi załącznik
nr 24 do protokołu. (RF.0003.13.2021)

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk
Romuald Nawrot

Protokolant
Julia Kotkowiak




