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RF.0002.04.2021

Protokół nr  XXX/21

z  XXX  Sesji  Rady  Miasta  i  Gminy  Dolsk  odbytej  w  dniu  28  kwietnia  2021   r.  Obrady
rozpoczęto 28 kwietnia 2021 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:24 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków wg listy obecności stanowiącej załącznik
nr 1  do protokołu i przedstawionego poniżej wyszczególnienia.
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków.

Obecni:
1. Sylwia Czaplicka-Zaremba
2. Monika Gmerek
3. Elżbieta Jańczak
4. Jarosław Kaczmarek
5. Stanisław Kaźmierski
6. Krystian Mejza
7. Andrzej Michałowski
8. Romuald Nawrot
9. Janina Pawełczyk
10. Aneta Podpołucha
11. Jan Rzepczyński
12. Filip Szczepaniak
13. Paweł Taciak
14. Szymon Taciak
15. Jacek Woroch

W obradach uczestniczyli również:

1. Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Mirella Godawa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
3. Magdalena Surmicka- Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
5. Witold Opielewicz - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji/Radny

Powiatowy,
6. Mieszkaniec gminy,
7. Przedstawiciel prasy.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XXX 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 13 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 B. Wierzbińska przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
natomiast Skarbnik M. Surmicka poinformowała o wydanych w tym okresie Zarządzeniach
Burmistrza.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 4/
Przewodniczący Rady R. Nawrot przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami za rok 2020./załącznik nr 5/
Sprawozdanie omówiła Z-ca Burmistrza M. Godawa.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej
w 2021 roku.
Z-ca Burmistrza M. Godawa przedstawiła uzasadnienie do uchwały.
Zgodnie z treścią ust. 1 art. 31zzca ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.
1842 ze zmianami) rada gminy może, w drodze uchwały zwolnić z opłaty, o której mowa
w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz.2277 ze zmianami), należnej w 2021
roku lub przedłużyć termin na jej wniesienie. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży, zatem pomoc skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców
prowadzących sprzedaż alkoholu w gastronomii. Z uwagi na fakt, że pierwsza rata opłaty
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została uiszczona
do 31 stycznia 2021 roku zwolnienie z opłaty może obejmować wyłącznie jej nieopłaconą
część, czyli drugą i trzecią ratę stanowiącą 2/3 opłaty rocznej.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Oświaty 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”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej
w 2021 roku.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha,
Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk
Uchwała nr XXX/193/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021
roku została uchwalona 13 głosami „za”, przy nieobecności 2 radnych. Uchwała stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

b) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy
Dolsk w roku 2021,
Z-ca Burmistrza M. Godawa przedstawiła uzasadnienie do uchwały.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 310 ze zm.) corocznie, w terminie do dnia 20 maja rada gminy, w drodze uchwały
określa czas trwania sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpielisk na terenie danej gminy.
Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska do dnia
31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dolsku, jako organizator kąpieliska, wystąpił z wnioskiem dnia 31 grudnia 2020
roku o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych,
na którym planowane jest kąpielisko pod nazwą „Plaża Miejska w Dolsku” usytuowanego
przy ul. Kościelnej 25 w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 sierpnia 2021 roku.
Na podstawie złożonego wniosku ustalono czas trwania sezonu kąpielowego na terenie gminy
Dolsk w roku 2021 od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 sierpnia 2021 roku.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Oświaty 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”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk
w roku 2021.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha,
Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk
Uchwała nr XXX/194/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk
w roku 2021 została uchwalona 13 głosami „za”, przy nieobecności 2 radnych. Uchwała
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik M. Surmicka, poinformowała,
że  plan dochodów po zmianach wynosi 25 953 982,06 zł. Zmiana dotyczy przesunąć między
dochodami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z załącznikiem nr1, odpowiednio:
„ 750  Administracja publiczna
W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- zwiększa się planowane dochody w § 0960 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę 13 304,00 zł,
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem
W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych:
- zwiększa się planowane dochody w § 0340 (wpływy z podatków od środków
transportowych) o kwotę 79 000,00 zł,
- zwiększa się planowane dochody w § 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień) o kwotę 1 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane dochody w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 1 000,00 zł,
W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych:
- zmniejsza się planowane dochody w § 0340 (wpływy z podatków od środków
transportowych) o kwotę 79 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane dochody w § 0430 (wpływy z opłaty targowej) o kwotę 9 000,00
zł,
- zwiększa się planowane dochody w § 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień) o kwotę 9 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane dochody w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 9 000,00 zł,
W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw:
- zmniejsza się planowane dochody w § 0480 ( wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych) o kwotę 5 982,90 zł

758  Różne rozliczenia
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego:
- zmniejsza się planowane dochody w § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę
39 252,00 zł
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę
5 749,93 zł
851  Ochrona zdrowia
W rozdziale 85195 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę
1 500,00 zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
852  Pomoc społeczna
W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:
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- zwiększa się planowane dochody w § 2030  (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) o kwotę 22 679,30 zł
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane dochody w § 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 5 897,99 zł –
środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zmniejsza się planowane dochody w § 6257  (dotacje celowe w ramach programów
finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 89 776,00 zł
Dochody bieżące po zmianie wynoszą:
25 797 622,06 zł.
Dochody majątkowe po zmianie wynoszą:
156 360,00 zł.
Plan wydatków po zmianach wynosi 25 693 630,42 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie
z załącznikiem nr 2, odpowiednio:
750  Administracja publiczna
W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę
4 400,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 8 904,00 zł
801  Oświata i wychowanie
W rozdziale 80195 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4190 (nagrody konkursowe) o kwotę 1 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
1 500,00 zł,
851  Ochrona zdrowia
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 25 993,23 zł
W rozdziale 85195 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4190 (nagrody konkursowe) o kwotę 1 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 000,00 zł w tym:

· 1 500,00 zł środki własne,
· 1 500,00 środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

852  Pomoc społeczna
W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:
- zwiększa się planowane wydatki w § 3110 ( świadczenia społeczne) o kwotę 22 679,30 zł
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
4 927,99 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę
850,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
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- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy) o kwotę 120,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19,
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6230 (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 21 000,00 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
1 752,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 3 997,93 zł.
Wydatki bieżące po zmianie wynoszą:
25 146 473,47 zł.
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą:
547 156,95 zł  zgodnie z załącznikiem nr 4.
Zmienia się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3.
Plan wydatków majątkowych po zmianach jest zgodny z załącznikiem nr 4.
Zmienia się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie
z załącznikiem nr 5.”
Przewodniczący Rady R. Nawrot odnosząc się do projektu uchwały dodał, że w rozdziale
90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie źródeł ciepła. Zapis ten finalizuje wcześniej prowadzone rozmowy i zamyka
ostatecznie sprawę zmniejszenia dotacji dla spółek wodnych i przekazania środków
finansowych na inne zadania z zakresu ochrony środowiska.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciaka o przedstawienie opinii komisji
o projekcie uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak
poinformował, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany
3 głosami „za”.
Głosowano w sprawie:
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk
Uchwała nr XXX/195/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok została uchwalona
13 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

d) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029.
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik M. Surmicka poinformowała,
że dodano przedsięwzięcie pn. System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine –
dostęp do kompleksowej bazy aktów prawnych. Zadanie to będzie realizowane w latach
2021-2023. Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF 2020 przewidywane
wykonanie w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z oraz Rb-NDS po IV
kwartale 2020 r. Pełny zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciaka o przedstawienie opinii komisji o projekcie
uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.
Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha,
Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk
Uchwała nr XXX/196/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029 została
uchwalona 13 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2021 roku”.
Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały. Zgodnie z art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.
U. z 2020 r., poz. 638) Rada Gminy określa w drodze uchwały corocznie program opieki
na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi
to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez Gminę,
wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku;
5) poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Projekt Programu stosownie do art. 11a ust. 7 został przekazany do zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Śremie, kołom łowieckim, Fundacji Schronisko dla
Zwierząt w Gaju oraz zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.dolsk.pl w celu zaopiniowania przez organizacje społeczne działające na obszarze
Gminy Dolsk, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Zainteresowane
podmioty mają możliwość wyrażenia opinii na piśmie w sprawie poddanej konsultacji.
Biorąc powyższe pod uwagę po uzyskaniu opinii:
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1) Koła Łowieckiego Nr 19 "Jeleń" w Piaskach,
2) Koła Łowieckiego Nr 425 "Kszyk" we Wrocławiu,
3) Koła Łowieckiego Nr 75 "Knieja" w Dolsku,
4) Fundacji Schronisko dla Zwierząt w Gaju,
5) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie,
podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.
Przyznana dotacja celowa wynosi 35 016,40 zł i jest przeznaczona w wysokości:
- 30 416,40 zł jako dotacja dla Schroniska w Gaju,
- 3 000,00 zł na całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt,
- 600,00 zł opiekę nad bezdomnymi zwierzętami,
- 1 000,00 zł na zakup karmy dla kotów wolnożyjących.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie
uchwały. Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński poinformował, że projekt uchwały został
omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2021 roku”,.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk
Uchwała nr XXX/197/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2021” roku została uchwalona 13 głosami
„za”. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

f) w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo”.
Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały. Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo” został ustanowiony zarządzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r.
W związku z niepotwierdzeniem w roku 2018 występowania turzycy Davalla Carex
davalliana na terenie rezerwatu – jednego z gatunków, dla ochrony którego utworzono
rezerwat. W roku 2019 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podjął decyzję
o usunięciu wszystkich drzew i krzewów z jego siedliska na powierzchni 1 ha; usunięto
kilkadziesiąt drzew brzóz brodawkowatych oraz kilkanaście metrów kwadratowych krzewów
czeremchy amerykańskiej, czeremchy zwyczajnej, derenia świdwy, głogu jednoszyjkowego
i wierzby szarej. Usunięcie nastąpiło na podstawie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska DZP-WP.6205.14.2019.Łr z 26 lutego 2019 i było pierwszym etapem
planowanych działań służących do poprawy stanu zachowania siedliska turzycy Davalla.
Kolejnym jest objęcie tego terenu użytkowaniem kośnym, które niniejsze zarządzenie
wprowadza do katalogu działań ochronnych.
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Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie
uchwały. Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński poinformował, że projekt uchwały został
omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania
Głosowano w sprawie:
w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo”.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha,
Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk
Uchwała nr XXX/198/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Miranowo” została uchwalona 13 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.

g) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Masłowie w drodze
przetargu.
Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały. Poinformowała, że dla działki nr 142 arkusz mapy 1 położonej w Masłowie brak
jest planu zagospodarowania przestrzennego. Działka zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk przeznaczona
jest w studium pod grunty rolne. Według ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne
w klasie III a o pow. 0,3300 ha i grunty orne w klasie IV a o pow. 0,8900 ha. Działka
przylega do działki nr 145/2 tj. do drogi gminnej publicznej stanowiącej własność Gminy
Dolsk. Kompetencją Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy, podjęcie
uchwały jest niezbędne w celu uruchomienia procedury sprzedaży. Działka do tej pory była
użytkowana przez nauczycieli, którzy zrezygnowali z dzierżawy.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciaka o przedstawienie opinii komisji o projekcie
uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że członkowie komisji po zapoznaniu się z projektem uchwały, postanowili negatywnie
zaopiniować projekt.  Komisja  proponuje  w  pierwszej  kolejności  wydzierżawić ten  teren.
Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 2 głosami „za” odrzucili projekt
uchwały.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania
Głosowano w sprawie:
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Masłowie w drodze
przetargu.
Wyniki głosowania
ZA: 1, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (1)
Sylwia Czaplicka-Zaremba
PRZECIW (8)
Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Romuald Nawrot, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak,
Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Aneta Podpołucha
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk
Projekt uchwały został odrzucony 8 głosami „przeciw”, przy 1 „za” i 4 „wstrzymujących się”.

h) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Rusocinie w drodze
przetargu.
Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały. Dla działki nr 6 arkusz mapy 3 położonej w Rusocinie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Działka zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk zatwierdzonym uchwałą
przeznaczona jest w studium pod grunty rolne. Według ewidencji gruntów działka stanowi
drogę. Właściciel sąsiedniej nieruchomości złożył wniosek o umożliwienie zakupu niniejszej
działki. Działka leży na granicy pomiędzy gminą Dolsk a gminą Książ Wielkopolski.
W terenie droga nie istnieje i zajęta jest pod grunty rolne. Kompetencją Rady jest stanowienie
w sprawach majątkowych gminy, podjęcie uchwały jest niezbędne w celu uruchomienia
procedury sprzedaży.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciaka o przedstawienie opinii komisji o projekcie
uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 2 głosami „za”.
Głosowano w sprawie:
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Rusocinie w drodze
przetargu..
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk
Uchwała nr XXX/199/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Rusocinie w drodze przetargu
została uchwalona 13 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
Podczas obrad XXX nie zostały złożone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.
· Przewodniczący Rady przypomniał radnym o konieczności złożenia do końca

kwietnia oświadczeń majątkowych.
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· Z-ca Burmistrza M. Godawa  poinformowała radnych oraz zwróciła
się do mieszkańców z informacją o obowiązku wynikającym z ustawy o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. Obowiązkowe badanie
realizowane jest raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny. Ustawa gwarantuje
nam ochronę danych osobowych, nowoczesna i bezpieczna formuła spisu poprzez
aplikację internetowa jest intuicyjna i prosta. Na terenie gminy Dolsk zgodnie
z Zarządzeniem Wojewódzkiego Biura Spisowego zostało zatrudnionych
2 rachmistrzów spisowych.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwać będzie od 1 kwietnia
do 30 września; każdy obywatel ma obowiązek przystąpić do spisu, poprzez:
- samo-spis
- infolinię GUS
- rachmistrza spisowego,
- zostało wyznaczone również stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku
dla osób nie posiadających komputera, a chcących dokonać samo-spisu. Należy
wcześniej zadzwonić i po uprzedniej rejestracji telefonicznej zostanie udostępnione
miejsce do przeprowadzenia spisu.
M. Godawa wystosowała prośbę, aby przypominać mieszkańcom o konieczności
dokonania spisu, gdyż nie dokonanie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny.
Również na stronie internetowej gminy udostępnione są numery kontaktowe pod które
w razie jakichkolwiek wątpliwości można dzwonić w celu uzyskania pomocy.

· Mieszkaniec gminy Dolsk Jerzy Grzelka ( wyraził zgodę na udostępnienie swoich
danych osobowych) zabrał głos w temacie budowy obwodnicy Dolska. Zwrócił
się do przedstawicieli Rady Miasta i Gminy z zapytaniem jak daleko są prowadzone
rozmowy i ustalenia w celu rozpoczęcia budowy obwodnicy. Z odpowiedzi, które
mieszkaniec dostał w związku ze złożonym pismem wynika, że zaplanowane przez
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zakończenie prac
koncepcyjnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na koniec października 2020 roku zostało odroczone w czasie. Powyższa sytuacja
wynika z braku otrzymania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Jest to niezbędne do wydania decyzji
o środowiskowych warunkach. Na ten moment termin wydania decyzji został
przesunięty zgodnie z pismem na dzień 29 marca 2021 roku. W związku z tym kieruje
mieszkaniec pytanie do Burmistrz B. Wierzbińskiej czy jest jakiś postęp prac w tym
temacie.
Jednocześnie poprosił aby co jakiś czas w dyskusjach radnych powracał temat budowy
obwodnicy gdyż jest to temat dla mieszkańców bardzo ważny. Poprosił również jeżeli
będzie to możliwe o udział w takim spotkaniu, gdyż swoją osobą postara się wspomóc
działania w tym temacie.

· Burmistrz B. Wierzbińska poinformowała, że decyzję środowiskową przygotowuje
Gmina. Do jej wydania niezbędnym jest zaopiniowanie koncepcji budowy obwodnicy
m.in. przez RDOŚ. Firma SD Projekt, przygotowująca koncepcję, zobowiązana
została do przygotowania raportu oddziaływania na środowisko. Raport ten był bardzo
obszerny i szczegółowy. Teren, przez który przebiegać ma obwodnica to obszar
o bardzo dużej różnorodności fauny i flory oraz skomplikowanym ukształtowaniu
terenu. Ze względu na obszerność raportu i skomplikowany charakter sprawy termin
wydania opinii przez RDOŚ był już kilkakrotnie przesuwany. Ostatnia  informacja
o przesunięciu terminu wydania opinii wyznaczała dzień 28 kwietnia, czyli dzień
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dzisiejszy,  jako ostateczny termin załatwienia sprawy. Na chwilę obecną,
nie wpłynęła żadna informacja co do dalszego biegu sprawy.

9. Zakończenie obrad.
· Przewodniczący Rady R. Nawrot - 3 maja obchodzimy święto konstytucji

i w związku z tym władze samorządowe składają kwiaty przed obeliskiem
i uczestniczą w mszy świętej. Rada będzie reprezentowana przez J. Rzepczyńskiego
przy współudziale Pani Burmistrz.

· Przewodniczący Rady R. Nawrot - mediach społecznościowych pojawiła
się informacja, że nasza Radna otrzymała medal Zasłużony dla Województwa
Wielkopolskiego. Niestety nie ma jej dziś na obradach, ale na pewno nas słucha
i  w  związku  z  tym  składamy  gratulacje  z  tego  tytułu.  Do  gratulacji  dla  Pani
J. Pawełczyk przyłączyła się również Burmistrz życząc jednocześnie wielu dalszych
sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności, dużo dobrej energii i szacunku
ludzi.

· Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący R. Nawrot o godzinie 15:24
zamknął obrady XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Protokolant Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Agnieszka Bąk Romuald Nawrot


