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RF.0002.09.2021 
 

Protokół nr XXXV/21 
 

z XXXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 28 października 2021r. 
Obrady rozpoczęto 28 października 2021 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:49 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. Mirella Godawa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,  
2. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk, 
3. Witold Opielewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji / 

Radny Powiatowy, 
4. Przedstawiciel prasy, 
5. Mieszkańcy gminy.  

 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich 
obecnych na sali i otworzył obrady XXXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Radni zostali 
poproszeni o potwierdzenie swojej obecności poprzez zagłosowanie w programie e- Sesja, 
aby stwierdzić prawomocność obrad. Przewodniczący poinformował, że na sali obecnych 
jest 12 radnych, wobec czego rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Przewodniczący poinformował, że obrady rady miasta i gminy są transmitowane i utrwalane 
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania te są udostępniane w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.  Dane osobowe są chronione zgodnie 
z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Obowiązek 
informacyjny w tym zakresie umieszczony jest na drzwiach wejściowych na salę oraz 
na stronie internetowej gminy Dolsk w zakładce transmisje sesji rady. 
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2. Przedstawienie porządku obrad. /załącznik nr 2/ 
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/ 
Zastępca Burmistrza Mirella Godawa przedstawiła sprawozdanie z działalności 
międzysesyjnej Burmistrza, 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. Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2020: 
 
a) analizę oświadczeń majątkowych pracowników, przedstawiła Zastępca Burmistrza Miasta i 
Gminy Dolsk, /załącznik nr 5/ 
b) analizę oświadczeń majątkowych radnych przedstawił Przewodniczący Rady Miasta i 
Gminy Dolsk. /załącznik nr6/ 
 
 
7.Rozpatrzenie projektów uchwał: 
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok, 
Projekt uchwały omówiłam Skarbnik Magdalena Surmicka. 
W projekcie uchwały budżetowej proponowane są następujące zmiany: 

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 27 266 062,55 zł.  
Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi, odpowiednio:  
700 Gospodarka mieszkaniowa  
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - zwiększa się planowane 
dochody w § 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ) o kwotę 11 670,00 zł, - zwiększa  
się  planowane   dochody  w  § 0970  (Wpływy z różnych dochodów)  o kwotę  
7 000,00 zł. 
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 3 000,00 zł. 
W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych: - zwiększa się planowane dochody w § 2680 (Rekompensaty utraconych 
dochodów podatkach i opłatach lokalnych) o kwotę 3 576,00 zł. 
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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 40 000,00 zł. 
W rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń:  -  zwiększa  się  planowane  dochody  w  
§ 0270 (Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 
hurtowym) o kwotę 11 149,56 zł. 
758 Różne rozliczenia  
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego:  
- zwiększa się planowane dochody w § 0920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 
15 050,00 zł. 
W  rozdziale  75814  Różne  rozliczenia  finansowe:  - zwiększa się planowane dochody w  
§ 2950 (Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności) o kwotę 4 250,00 zł. 
851 Ochrona zdrowia  
W rozdziale 85195 Pozostała działalność: - zwiększa się planowane dochody w § 0960 
(wpływy z  otrzymanych  spadków,  zapisów i  darowizn  w  postaci  pieniężnej)   o kwotę  
1 000,00 zł, - zmniejsza się planowane dochody w § 2180 (środki z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 13 579,01 zł. 
926 Kultura fizyczna  
W rozdziale 92601 Obiekty sportowe: - zwiększa się planowane dochody w § 2710 (dotacja 
celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu   
terytorialnego   na   dofinansowanie   własnych    zadań bieżących)   o  kwotę  
16 800,00 zł. 
 
Dochody bieżące po zmianie wynoszą 27 082 293,38 zł. 
 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 27 484 624,19 zł. 
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, odpowiednio: 
600 Transport i łączność  
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 
(zakup usług remontowych) o kwotę 15 400,00 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców 
Dolska,  -  zwiększa się  planowane wydatki  w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę  
1 000,00 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska. 
750 Administracja publiczna:  
W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): - zwiększa się 
planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 20 000,00 zł, - zwiększa się planowane 
wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 869,26 zł, - zmniejsza się planowane 
wydatki w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 13 
000,00 zł. 
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754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:  
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się planowane wydatki w § 4210 
(zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 3 000,00 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców 
Dolska. 
 
801 Oświata i wychowanie  
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 
(wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 47 730,09 zł. 
W rozdziale 80104 Przedszkola: - zwiększa się planowane wydatki w § 2310 (dotacje celowe 
przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 50 000,00 zł, - zwiększa się  planowane  
wydatki  w  § 4010   (wynagrodzenia  osobowe  pracowników)   o   kwotę  
140 000,00 zł , - zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o 
kwotę 28 000,00 zł. 
W  rozdziale  80113  Dowożenie  uczniów do szkół: - zmniejsza się planowane wydatki w  
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 30 000,00 zł, - zmniejsza się planowane 
wydatki w § 4070 (zakup usług remontowych) o kwotę 2 000,00 zł. 
851 Ochrona zdrowia  
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - zwiększa się planowane wydatki w § 
4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 12 149,56 zł. 
852 Pomoc społeczna 
W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4130 (składki na 
ubezpieczenie zdrowotne) o kwotę 500,00 zł. 
W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe: - zmniejsza się planowane wydatki w § 3110 
(świadczenia społeczne) o kwotę 11 000,00 zł. 
W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe: - zmniejsza się planowane wydatki w § 3110 
(świadczenia społeczne) o kwotę 33 000,00 zł. 
W rozdziale 85216 Świadczenia społeczne: - zmniejsza się planowane wydatki w § 3110 
(świadczenia społeczne) o kwotę 10 000,00 zł. 
W rozdziale 85219  Ośrodki pomocy społecznej:  -  zmniejsza  się  planowane  wydatki  w  
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 30 000,00 zł. 
W  rozdziale  85230 Pomoc  w zakresie dożywiania: - zmniejsza się planowane wydatki w  
§ 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę 14 293,17 zł. 
W rozdziale 85295 Pozostała działalność: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 
(wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 11 291,99 zł, - zmniejsza się planowane 
wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 1 997,52 zł, - zmniejsza się 
planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o 
kwotę 289,50 zł. 
855 Rodzina  
W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 
(wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 2 160,00 zł, - zmniejsza się planowane 
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wydatki w § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne)o kwotę 60,00 zł, - zmniejsza się 
planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 50,00 zł, - 
zmniejsza się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy) o kwotę 30,00 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup 
materiałów   i  wyposażenia    kwotę  500,00 zł,  -  zmniejsza  się  planowane   wydatki  w  
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) o kwotę 500,00 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w  
§  4710  (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)  o kwotę 700,00 zł. 
W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4330 (zakup 
usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego) o kwotę 5 000,00 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 3 124,60 zł na wniosek 
sołectwa Błażejewo, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) 
o kwotę 7 800,00 zł na wniosek sołectwa Błażejewo, - zwiększa się planowane  wydatki   w §  
6050  (zakupy  inwestycyjne  jednostek budżetowych)  o kwotę  
12 824,80 zł na wniosek sołectwa Błażejewo,  
W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg: - zwiększa  się  planowane  wydatki  w 
 § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 60 000,00 zł 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 
- zmniejsza  się planowane  wydatki w §  4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę  
1 900,20 zł na wniosek sołectwa Błażejewo.  
926 Kultura fizyczna  
W rozdziale 92604 Kultura fizyczna: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4040 
(dodatkowe wynagrodzenia roczne) o kwotę 6 068,78 zł, - zmniejsza się planowane wydatki 
w § 4190 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 25 944,04 zł, - zmniejsza się planowane 
wydatki w § 4170 (nagrody konkursowe) o kwotę 10 092,46 zł, - zwiększa się planowane 
wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 5 440,21 zł, - zmniejsza się 
planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 10 000,00 zł - zmniejsza  się  
planowane  wydatki  w  §  4410  (podróże służbowe krajowe)  o  kwotę  
1 000,00 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4430 (różne opłaty i składki) o kwotę 1 
764,01 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4700 (szkolenia pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 946,00 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w 
§ 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) o kwotę 4 624,92 zł, - 
zwiększa się planowane wydatki w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych) o kwotę 59 000,00 zł, ( w tym 4 000,00 – środki Samorządu Mieszkańców 
Dolska). 
W rozdziale 92695 Pozostała działalność: - zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup 
materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 000,00 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska, 
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 6 400,00 zł 
Samorządu Mieszkańców Dolska. 
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Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 26 254 582,38 zł. 
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 830 041,81 zł. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji 
Budżetu o przedstawienie opinii komisji o omówionym 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) 
Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej 
Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, 
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
NIEOBECNI (3) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Aneta Podpołucha 
 
Uchwała nr XXXV/229/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 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 7 do protokołu.  
 
 
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029. 
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Magdalena Surmicka. 
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029: 

a) Zwiększenie dochodów w 2021 roku: 
- zwiększenie dochodów bieżących - 164 618,55 zł. 

b) Zwiększenie wydatków w 2021 roku: 
-  Zwiększenie wydatków bieżących - 105 793,75 zł, 
-  Zwiększenie wydatków majątkowych - 58 824,80 zł. 

 
Deficyt (plan) po zmianach -  218 561,64 zł. 
Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Przeniesienie prawa własności na rzecz 
Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczna - dodano limit wydatków na 
to przedsięwzięcie w 2024 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne 
nakłady finansowe. 
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Dodano następujące przedsięwzięcia: 
 1) Opracowanie dokumentacji na modernizację sali sportowej w Dolsku;  
 2) Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji 
Budżetu o przedstawienie opinii komisji o omówionym 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) 
Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej 
Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, 
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
NIEOBECNI (3) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Aneta Podpołucha 
 
Uchwała nr XXXV/230/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 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 8 do protokołu.  
 
 
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że stawki podatków i opłat lokalnych na terenie 
miasta i gminy Dolsk na rok 2022 z uwagi na inflację uległy powiększeniu o 3,6%. Podwyżka 
ma związek z inflacją.  
Górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na rok 2022 zostały ogłoszone w 
Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 724).  
Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170 z 
późn. zm.), obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny 
rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w 
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (in plus lub in minus). 
Proponuje się stawki podatku od nieruchomości:
od budynków mieszkalnych - 0,86 zł, co stanowi 96,63% stawki górnej (0,89 zł), od 
budynków pozostałych - 5,79 zł, co stanowi 66,71% stawki górnej (8,68 zł), od budynków 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,85 zł, co stanowi 92,66% 
stawki górnej (25,74 zł), od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie 
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obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł, co stanowi 100% stawki górnej, od 
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł, co 
stanowi 100% stawki górnej, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł, co stanowi 100% 
stawki górnej, niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), 
położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł , co stanowi 
100% stawki górnej, od budowli i rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz 
budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych – 0,1% stawka 
górna (2%), od pozostałych budowli 2%, od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków - 0,93 zł, co stanowi 90,29% stawki górnej (1,03 zł), od gruntów pozostałych - 
0,24 zł, co stanowi 44,44% stawki górnej (0,54 zł).  
 
Przewodniczący R. Nawrot – zajął głos w sprawie uchwał podatkowych. 
Zwrócił uwagę na to, iż coroczne podejmowanie decyzji w sprawie wysokości stawek 
podatków nie należy do najłatwiejszych - zdajemy sobie sprawę z obecnej sytuacji na rynku, 
ze wzrostu cen gazu, paliwa, prądu czy opału. 
W przypadku Naszej gminy wzrost kwoty podatku planowany jest o wzrost wskaźnika 
inflacji tj. o 3,6 % czyli ok. 105 000,00 zł w budżecie Gminy Dolsk, który to będzie uboższy 
w 2022 roku m.in. z tytułu podniesienia kwoty wolnej od podatku, wzrostu kosztów 
utrzymania placówek szkolnych i przedszkolnych, urzędu czy wzrostu cen materiałów 
biurowych. Odczuwalne są już mniejsze kwoty zwrotu z tytułu podatku CIT i PIT. 
Obecnie jesteśmy na etapie planowania inwestycji na 2022 rok, między innymi oświetlenia 
miasta i wiosek gminnych. Rozpatrywane są wnioski składane przez ostanie lata. W celu 
poprawy oświetlenia planowane jest zaciągnięcie kredytu w przyszłym roku. 
W dniu 25 października 2021 r. ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru wniosków w 
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wśród 
dofinansowanych wniosków znalazł się również jeden z trzech aplikowanych przez Gminę 
Dolsk. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2 850 000,00 zł na zadanie – przebudowa 
drogi gminnej w miejscowości Międzychód. Warunkiem powodzenia tego zadania jest 
partycypacja gminy w wysokości 5% - 150 000,00 zł. Daną kwotę będzie trzeba zabezpieczyć 
w budżecie.  
Od początku Naszej kadencji prowadzone są rozmowy odnośnie budowy sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Masłowie. Składane na ten cel wnioski nie 
doczekały się pozytywnego rozpatrzenia.  
Nawiązując do powyższego pragnę zauważyć, że wzrost kwoty podatku w 2022 roku nie 
ratuje budżetu gminy, ale jest to kwota, która w pewnym stopniu poprawi sytuację finansową 
Gminy Dolsk.  
W związku z przytoczonymi przeze mnie argumentami będę głosowała „za” uchwałami 
podatkowymi.  

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego 
Komisji Budżetu o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie uchwały.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował, 
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że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 2 głosami „za” 
przy 1 głosie „przeciw”. 

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  

Głosowano w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 8, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (8) 
Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Romuald Nawrot, Jan Rzepczyński, 
Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek Woroch 
PRZECIW (2) 
Andrzej Michałowski, Szymon Taciak 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk 
NIEOBECNI (3) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Aneta Podpołucha 
 
Uchwała nr XXXV/231/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2021 roku w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, została uchwalona 8 
głosami „za” przy 2 głosach „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się” przy nieobecności 3 
radnych.  
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 
d) w sprawie opłaty targowej. 
Uchwała w sprawie opłaty targowej (wprowadzająca opłatę targową na terenie miasta i gminy 
Dolsk w związku z art. 15. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy może wprowadzić 
opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży 
na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b, który ma brzmienie: „Opłacie targowej nie podlega 
sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach”.  
Od 1 stycznia 2022 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk określa dzienną stawkę opłaty targowej 
w wysokości 29,00 zł. Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 9 sierpnia 2021 r. 
(M.P.2021.724) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 
rok 2022, określił górną stawkę opłaty targowej, która nie może dziennie przekroczyć 852,75 
zł. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji 
Budżetu o przedstawienie opinii komisji o omówionym 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 opłaty targowej. 
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Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Andrzej Michałowski, 
Romuald Nawrot, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek 
Woroch 
PRZECIW (1) 
Krystian Mejza 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Janina Pawełczyk 
NIEOBECNI (3) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Aneta Podpołucha 
 
Uchwała nr XXXV/232/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2021 roku w 
sprawie opłaty targowej, została uchwalona 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”, 1 głosie 
„wstrzymującym się” przy nieobecności 3 radnych.  
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
 
e) w sprawie opłaty od posiadania psów. 
Opłata od posiadania psów obowiązująca na terenie miasta i gminy Dolsk w 2022 roku w 
wysokości 37,00 zł, stanowi 27,41% stawki górnej, która wynosi 135,00 zł od jednego psa.  
W związku z brakiem punktu kasowego - opłata od posiadania psów płatna bezpośrednio na 
rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk Nr 58 90 84 1013 0200 0143 2000 0001  
w terminie do 15 marca roku podatkowego. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji 
Budżetu o przedstawienie opinii komisji o omówionym 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 opłaty od posiadania psów. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Romuald 
Nawrot, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
PRZECIW (1) 
Andrzej Michałowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Janina Pawełczyk 
NIEOBECNI (3) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Aneta Podpołucha 
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Uchwała nr XXXV/233/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2021 roku w 
sprawie opłaty od posiadania psów, została uchwalona 10 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się” przy nieobecności 3 radnych.  
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
 
 
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
Projektowana uchwała stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) 
obligującej rady gmin do określenia w drodze uchwały rocznych stawek podatku od środków 
transportowych.  
Górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2022 rok zostały ogłoszone w 
Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2021 r. (M. P. z 2021 r. poz. 724).  
Stawki podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Dolsk na 2022 rok z uwagi na inflację 
uległy powiększeniu o 3,6 %.  
Minimalne stawki podatku od środków transportowych przeliczone są na następny rok 
zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października 
danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – w 
przypadku gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%.  
Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do 
pełnych groszy. Proponowane stawki nie przekraczają stawek maksymalnych przewidzianych 
dla poszczególnych przedmiotów opodatkowania, a w odniesieniu do środków 
transportowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt. 2, 4, 6 ustawy, stawki podatku nie są 
niższe od kwot wymienionych w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do ustawy. 
 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji 
Budżetu o przedstawienie opinii komisji o omówionym 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 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (10) 
Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Romuald 
Nawrot, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
PRZECIW (1) 
Andrzej Michałowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
Janina Pawełczyk 
NIEOBECNI (3) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Aneta Podpołucha 
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Uchwała nr XXXV/234/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2021 roku w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została uchwalona 
10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się” przy nieobecności 3 
radnych.  
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 
 
g) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria 
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Dolsk. 
Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza Mirella Godawa. 
Zgodnie z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników 
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego 
etapu publiczne przedszkole lub publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący określa nie więcej niż 
6 kryteriów, przyznaje każdemu określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może 
mieć różną wartość. 
Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu spełnia wymogi wynikające z ustawy oraz 
obecnego kształtu sieci placówek wychowania przedszkolnego, określając kryteria, jakie będą 
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz punktu 
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Dolsk. 
Gmina Dolsk nie prowadzi innych form wychowania przedszkolnego niż przedszkole oraz 
punkt przedszkolny. 

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji 
Budżetu o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie uchwały.  Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych J. Woroch poinformował, że projekt 
uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 4 głosami „za” przy 
nieobecności 1 radnego.  

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.  

Głosowano w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne 
kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Dolsk..  
 
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
 
Wyniki imienne: 
ZA (12) 
Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej 
Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, 
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch 
NIEOBECNI (3) 
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Aneta Podpołucha 
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Uchwała nr XXXV/235/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2021 roku w 
sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez gminę Dolsk została uchwalona 12 głosami „za” przy  
nieobecności 3 radnych.  
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
Podczas obrad XXXV zostały złożone następujące interpelacje: 
W dyskusji wzięli udział: 

 Radna J. Pawełczyk odczytała i następnie złożyła 2 Interpelacje które stanowią 
załącznik nr 14  i 15 do protokołu.  (RF. 0003.10.2021, RF.0003.11.2021). 

 
 
8. Wolne głosy i wnioski. 
W dyskusji wzięli udział: 
 
Radny J. Kaczmarek – zwrócił uwagę, że w sierpniu tego roku zgłaszał pracownikowi 
Urzędu Miasta i Gminy Dolsk fakt uszkodzenia drogi na odcinku Lubiatowo – Mełpin. 
Pracownik powiedział, że skontaktuje się z głównym wykonawcą równania dróg na terenie 
Gminy Dolsk. Niestety do dnia dzisiejszego nie nastąpiła żadna interwencja dotycząca 
przedmiotowej wyrwy w drodze. W wadliwym miejscu nastąpiło uszkodzenie ciągnika. 
Podczas ostatniej wizyty w urzędzie został poinformowany, że nie przewiduje się w tym roku 
żadnych prac naprawczych na przedmiotowym odcinku drogi. Na dzień dzisiejszy na tym 
odcinku drogi są już trzy wyrwy.  
Radny wyraził opinię, że jedna wywrotka gruzu wystarczyłaby na załatanie dziur i 
nierówności. Liczy na pozytywne rozpatrzenie prośby.  
 
Radna J. Pawełczyk – poinformowała dlaczego wstrzymała się podczas dzisiejszego 
głosowania nad uchwałami podatkowymi. Radna nie zgadza się z nierównym traktowaniem 
mieszkańców. Odniosła się do faktu, nie podjęcia uchwały o obniżeniu wysokości podatku 
rolnego. Sytuacja rolników w tym roku jest bardzo trudna, a wzrost podatku o 5% jest bardzo 
duży. Kolejny rok rolnicy z Gminy Dolsk płacą maksymalny podatek. Radna wnioskowała o 
podniesienie kwoty podatku o 3,6% - tak samo jak pozostałe podatki.  
 
Skarbnik M. Surmicka – wyjaśniła, że decyzja odnośnie kwoty podatku rolnego nie była 
łatwa. Sytuacja jest trudna ale dotyka wszystkich, nie tylko rolników. Wszyscy odczuwają 
obecną sytuację na rynku, która jest trudna dla każdego: potencjalnego mieszkańca, rolnika 
czy przedsiębiorcy. Życie jest coraz droższe, a ceny rosną z dnia na dzień. Nawiązując do 
podatku rolnego Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk zauważyła, że kwotę podatku ustala Minister 
Rolnictwa w swoim rozporządzeniu. Rada może ją obniżyć, ale sytuacja finansowa gminy i 
nowe przepisy dotyczące Polskiego Ładu, które mają wejść w przyszłym roku znacznie 
ograniczą wpływy do budżetu. Gminy ościenne również nie podejmują uchwały w sprawie 
podatku rolnego, a wzrost podatku od nieruchomości planują na poziomie 3,9% i 6%. Z tytułu 
nie obniżenia kwoty podatku rolnego do budżetu wpłynie kwota ok 40 500,00 zł. Skarbnik 
zwróciła także uwagę na fakt, iż rolnicy otrzymują z budżetu zwrot podatku w postaci zwrotu 
podatku akcyzowego oraz w postaci ulg i zwolnień w związku z działaniami jakie poczynają.  
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Radna J. Pawełczyk – powiedziała, iż wypominanie, że rolnicy dostają zwrot akcyzy czy 
korzystają z innych zwolnień jest nie na miejscu. Pieniądze na akcyzę urząd dostaje z 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie są to pieniądze z budżetu gminy. Przykry jest 
także fakt, że rolnicy nie są obciążani podatkiem rolnym w wysokości 3,6% jak pozostali 
mieszkańcy.  
 
Przewodniczący Rady R. Nawrot – zwrócił uwagę, że Radna Pawełczyk żyje w sferach 
wiejskich, że występuje jako Radna jednego środowiska, a Radny musi dbać o każde 
środowisko zarówno miejskie jak i wiejskie.  
Zauważył także, że pracuje w instytucji, która w wielu programach dotuje i zwraca rolnikom 
poniesione straty, m.in. z tytułu ASF – u. Zwrócił się do Radnej Pawełczyk żeby nie 
przedstawiała pozostałych Radnych jako wrogów wsi. Prosi o szczere i uczciwe podejście do 
tematu. Jako Przewodniczący Rady dba o wszystkich obywateli, a wstrzymywanie się od 
głosu w temacie tak ważnych uchwał nie jest fair.  
 
Mieszkanka Dolska – podczas wrześniowego zebrania Samorządu Mieszkańców Dolska, na 
którym obecny był także Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk podjęto dyskusję na 
temat potrzeby remontu drogi na ul. Topolowej i Lipowej na os. Jaskółki w Dolsku. Nie 
podjęto żadnych decyzji w tym temacie. Natomiast na pytanie dotyczące remontu drogi „za 
Dino” w Dolsku  Pan Przewodniczący Rady rzekomo odpowiedział, że żadne rozmowy w 
tym temacie się nie toczą. Mieszkańcy natomiast zwrócili uwagę, że na sierpniowej sesji  
Rady Miasta i Gminy Dolsk był zatwierdzony remont drogi „za Dino’. Osiedle Jaskółki 
powstało ponad 30 lat temu i nie ma ani porządnych dróg, ani chodników.  
 
Przewodniczący Rady R. Nawrot – odniósł się do zarzutów mieszkanki Dolska, że 
uczestniczył w zebrania Samorządu Mieszkańców Dolska jako mieszkaniec i powiedział, że 
droga „za Dino” będzie robiona i że w tej chwili jest przygotowywana dokumentacja 
projektowa drogi.  
 
Mieszkanka Dolska – utrzymuję, że Przewodniczący mówił na zebraniu Samorządu 
Mieszkańców Dolska, że nic nie wie na temat rzekomego remontu drogi „za Dino” w Dolsku.  
 
Przewodniczący Rady R. Nawrot – powiedział, że na zebraniu był także Radny Woroch i 
może potwierdzić, że była mowa o przygotowywaniu dokumentacji drogi „za Dino”. Okazało 
się także, że zebranie  Samorządu Mieszkańców było nagrywane o czym obecni na zebraniu 
nie zostali poinformowani.  
 
Mieszkanka Dolska – zapytała jakie będą podjęte dalsze czynności w sprawie remontu drogi 
na ul. Lipowej i Topolowej w Dolsku? 
 
Przewodniczący Rady R. Nawrot – odpowiedział, że petycja, która wpłynęła do Rady 
Miasta i Gminy Dolsk zostanie przekazana pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Nie wie jakie będzie rozstrzygnięcie, ponieważ to nie Rada buduje drogi i nie podejmuje 
decyzji związanych z wydatkami z budżetu.  
 
Radny J. Woroch – zwrócił uwagę, że podczas zebrania Samorządu Mieszkańców toczyła 
się rozmowa nad budżetem Samorządu Mieszkańców i że nikt nie obiecał, że zbuduje drogę. 
Dodał, że emocje towarzyszące na zebraniu były niepotrzebne i bezpodstawne. Radny 
przyznał racje wzburzonej mieszkance, że wnioskowany odcinek drogi na os. Jaskółki w 
Dolsku jest w nienajlepszym stanie. Radny monituje tą sprawę, podczas objazdu dróg 



15 
 

gminnych z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska zwrócił Radnym uwagę na stan 
nawierzchni na przedmiotowym odcinku drogi i wnioskował o ujęcie w budżecie gminy na 
kolejne lata poprawy stanu nawierzchni tej drogi. Z uwagi jednak na brak finansów i 
spłacanie wcześniej zaciągniętych długów na różne inwestycje niemożliwa była realizacja 
tego zadania. Radny dodał także, że są na terenie gminy obszary gdzie nie ma doprowadzonej 
wody czy kanalizacji.  
 
Mieszkanka Dolsk – zapytała czy w okresie kadencji obecnej Rady mieszkańcy os. Jaskółki 
w Dolsku doczekają się nowej nawierzchni?  
 
Radny J. Woroch – odpowiedział, że będzie  nadzorował rozwój sytuacji w danym temacie.  
Przypomniał sytuację kiedy to Radni z wiosek poprzedniej kadencji zawetowali remont ul. 
Garncarskiej w Dolsku, na którą była już stworzona dokumentacja.  
Postara się, żeby w okresie obecnej kadencji została sporządzona dokumentacja na remont 
omawianej drogi.  
 
Radna J. Pawełczyk – dodała, że na sierpniowej Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
uchwalona została kwota 70 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę drogi gminnej oraz budowę chodnika w miejscowości Dolsk – „za Dino”. W 
centralnym rejestrze umów znajduje się podpisana umowa na wykonanie dokumentacji, która 
zrealizowana będzie w przyszłym roku. Kwota umowy opiewa na 51 000,00 zł.  
 
Radny J. Kaczmarek – zwrócił się do Radnego Worocha, że jako członek Komisji Budżetu i 
Spraw Gospodarczych w poprzedniej kadencji wnioskował o obniżenie trzech studzienek 
kanalizacyjnych na ul. Garncarskiej – kwota ok 10 000,00 zł. Kwoty nie udało się pozyskać. 
Prosił też aby nie mówić, że Radni ze wsi zawetowali remont drogi na ul. Garncarskiej, 
ponieważ w budżecie nie było środków na realizację tego zadania. 
 
Radny J. Woroch – stwierdził, że wypowiedź Radnego Kaczmarka bo bezczelne kłamstwo. 
 
Przewodniczący Rady R. Nawrot – poprosił Zastępcę Burmistrza Mirellę Godawa o krótkie 
przedstawienie informacji na temat usługi transportowej w zakresie dowożenia dzieci 
niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022, 
które to zadanie nie było przewidziane w planowanym budżecie.  
 
Zastępca Burmistrza M. Godawa – odpowiedziała, że niegdyś to rodzice dowozili dzieci do 
Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu, jednakże jeden z rodziców odmówił dowożenia 
dziecka na własny koszt. W takiej sytuacji gmina musi zapewnić dowóz. Wystosowano pismo 
do rodziców pozostałych dzieci, czy chcą skorzystać z transportu zapewnianego przez gminę? 
Rodzice skorzystali z możliwości i z dniem 1.10.2021r. dzieci jeżdżą do szkoły za pomocą 
wynajętego transportu. 
Transport będzie odbywał się do końca zajęć edukacyjnych, które są prowadzone w roku 
szkolnym  czyli  do  24.06.2022r.  Trasa wynosi  50  km  dziennie,  a  stawka 6,00 zł brutto za  
1 km.  
 
Przewodniczący Rady R. Nawrot – Skierował pytanie do nieobecnych podczas XXXIV 
Sesji RMiG Dolsk w dniu 29.09.2021r. Radnej Pawełczyk i Radnego Kaczmarka jak 
zagłosowaliby nad uchwałą nr XXXIV/228/21 z dnia 29 września 2021r. w sprawie zawarcia 
przez Gminę Dolsk porozumienia ze Związkiem powiatowo-gminnym „Wielkopolski 
Transport Regionalny” w Poznaniu dotyczącego powierzenia Związkowi powiatowo-



16 
 

gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu zadania organizacji przewozów 
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego. Czy partycypowaliby w kosztach, żeby mieszkańcy gminy mogli korzystać z 
takiej formy transportu w miejsce istniejącego PKS-u. 
 
Radny J. Kaczmarek – Sugerował niegdyś, żeby porozumieć się z Powiatem Śremskim w 
celu zapewnienia mieszkańcom bezpłatnego transportu. Gmina partycypowałaby tylko w 
kosztach przejechanych kilometrów. Radny stwierdził, że nie raz mówił, że transport 
publiczny PKS Poznań generuje zbyt wysokie koszty i nie zagłosowałby za uchwałą nr 
XXXIV/228/21. 
 
Radna J. Pawełczyk – odmówiła odpowiedzi na pytanie, ponieważ była nieobecna na sesji 
podczas, której podejmowana była przedmiotowa uchwała.  
 
Przewodniczący Rady R. Nawrot – stwierdził, że na wspomnianym już podczas obrad 
XXXV Sesji RMiG Dolsk zebraniu Samorządu Mieszkańców Dolska, jeden z mieszkańców 
miasta, blisko współpracujący z niektórymi radnymi, stwierdził, że cała rada błędnie podjęła 
uchwałę nr XXXIV/228/21 z dnia 29 września 2021r. 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. 
Mieszkaniec Dolska nie dodał jednak, iż nie podjęcie przez Radę Miasta i Gminy Dolsk 
powyższej uchwały spowodowałoby duży  problemu z dotarciem dzieci, młodzieży do szkół 
czy zakładów pracy.  
 
9. Zakończenie obrad. 
Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący R. Nawrot o godz. 16:49 zamknął obrady 
XXXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.  
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