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RF.0002.6.2022

Protokół nr XLIII/22

z XLIII Sesji odbytej w dniu 25 maja 2022r.

Obrady rozpoczęto 25 maja 2022r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:22 tego samego
dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1

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. Szymon Taciak
14. 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. Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku,
7. Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk.
8. Alicja Olschak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Radni zostali
poproszeni o potwierdzenie swojej obecności poprzez zagłosowanie w programie e – Sesja,
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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
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 wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk o nadanie odznaki
pamiątkowej „ Za zasługi dla miasta i gminy Dolsk”. /załącznik nr 5/
Wnioski omówiła Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Barbara Wierzbińska.
Burmistrz wytypowała 3 kandydatów:

- Pan Maciej Fujak – od roku 2007 (z dwuletnia przerwą) do chwili obecnej jest
trenerem piłkarskim drużyny seniorów i juniorów LKS „Zawisza” Dolsk.
Pan Maciej spędza z zawodnikami na boisku sportowym w Dolsku każde wtorkowe
i czwartkowe popołudnie trenując wytrwale i przygotowując ich do rozgrywek ligowych.
Wychował wiele  piłkarskich  talentów  naszej  gminy,  a  jego  zawodnicy  zostają trenerami
następnych pokoleń propagując idee piłki nożnej.
W sezonie 2015/2016 LKS „Zawisza” Dolsk zajął III miejsce na 14 drużyn w rozgrywkach A
klasy Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej grupa Poznań I, a w sezonie 2017/2018 zajął III
miejsce na 13 zespołów w rozgrywkach B klasy Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
grupa Poznań III.
Aktualnie drużyna ,,Zawiszy Dolsk" pod wodzą trenera Macieja Fujaka ma na koncie
17 wygranych spotkań oraz 3 remisy. Nie doznała żadnej porażki w rozgrywkach Klasy A
Proton 2021/2022, grupa wielkopolska VII i jest na najlepszej drodze, by po pierwszy
w historii klubu wywalczyć awans do Ligi Okręgowej Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej.
Pan Maciej Fujak jest bardzo oddany swoim piłkarzom, a dzięki swojej pracy znacząco
przyczynił się do rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie naszej gminy.
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- Pan Janusz Szukalski – z Ludowym Klubem Sportowym „Zawisza” Dolsk związany
jest nieprzerwanie od roku 1970, kiedy to wieku 19 lat rozegrał swój pierwszy mecz w
barwach  klubu  z  drużyną Lubosz  Stary.  W  1972  roku  został wybrany  do  Zarządu  LKS
„Zawisza” Dolsk na stanowisko sekretarza. Członkiem Zarządu pozostał do ostatnich
wyborów, kiedy nie przyjął już propozycji kandydowania z uwagi na swój wiek i stan
zdrowia. Pełnił na przemian funkcje sekretarza i wice-prezesa.
W 1977 roku w Teresinie pod Warszawą ukończył kurs trenerski i uzyskał stopień zawodowy
trenera  i  instruktora  w  dziedzinie  kultury  fizycznej.  Legitymację trenerską odebrał z  rąk
Antoniego Piechniczka, a podczas kursu miał możliwość korzystania z jego wiedzy
i doświadczenia. Od momentu uzyskania legitymacji trenerskiej przez kilka dekad pełnił
w klubie funkcję kierownika drużyny seniorskiej.
Pan Janusz Szukalski karierę czynnego piłkarza zakończył w roku 1978 na skutek odniesionej
kontuzji przenosząc całą swoją aktywność na rzecz rozwoju LKS „Zawisza” Dolsk.
W 1986 roku Rada Wojewódzka Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Poznaniu nadała
Panu Szukalskiemu „Odznakę za zasługi w rozwoju Ludowych Zespołów Sportowych,
a w 1996 roku Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki wyróżnił Pana Janusza Brązową Odznaką
„Zasłużony Działacz” kultury fizycznej.
Obecnie Pan Janusz Szukalski został Honorowym członkiem zarządu LKS Zawisza Dolsk
i kierownikiem Seniorem, zawsze czuwającym nad swoimi następcami.
Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że wkład Pana Janusza Szukalskiego
w rozwój i działalność LKS „Zawisza” Dolsk na przestrzeni kilku ostatnich dekad jest nie do
przecenienia. Jego zaangażowanie było widoczne zarówno w pracy trenera, aktywności
sportowej, jak i działalności organizacyjno-technicznej. Oddany klubowi, propagujący rozwój
piłki nożnej, otwarty na współpracę z innymi klubami i zawodnikami.

Dzięki swojej działalności znacząco przyczynił się do rozwoju kultury fizycznej i
sportu na terenie gminy Dolsk, promocji naszego miasta i rozwoju samego LKS „Zawisza”
Dolsk.

- Pan Adrian Gościniak – od wielu lat związany jest z Ludowym Klubem Sportowym
„Zawisza” Dolsk - najpierw z powodzeniem reprezentując barwy klubu, jako zawodnik w roli
obrońcy, a od pięciu lat nieprzerwanie i z sukcesami sprawując funkcję Prezesa klubu.
Adrian Gościniak podejmując się funkcji prezesa zastał klub w czasie kryzysu i podjął się
niezwykle trudnego zadania odbudowy drużyny, która w niedługim czasie ustabilizowała się
i awansowała do A klasy.
Jako prezes stworzył również kilka nowych dziecięcych grup piłkarskich, tak by każdy młody
sportowiec miał szansę powalczyć nie tylko w turniejach klubowych, ale także w
rozgrywkach ligowych. Zaowocowało to zwiększeniem liczby dzieci trenujących w klubie
oraz znaczącym rozwojem ich umiejętności.
Z inicjatywy Adriana Gościniaka utworzona została również nowa sekcja Mażoretek, w której
udało się zawiązać dwie grupy dziewczęce. Obecnie reprezentują one LKS „Zawisza” Dolsk
na arenie ogólnopolskiej odnosząc duże sukcesy. Podczas Mistrzostw Mażoretek okręgu
północno-zachodniego, które odbyły się 03.04.2022 kadetki, czyli dziewczynki w wieku 7-11
lat zajęły drugie miejsce zyskując tytuł wicemistrzyń. Adrian jest również pomysłodawcą
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sekcji Jiu-jitsu. Wielkim sukcesem było zdobycie złotego medalu w Pucharze Polski Jiu-jitsu
w 2020 roku przez zawodniczkę LKS „Zawisza” Dolsk.
Adrian Gościniak jako prezes bardzo dużą uwagę skupił również na rozwijaniu współpracy
z drużynami i rodzicami drużyn dziecięcych. Dąży do tego, by oprócz aktywności sportowych
organizować wydarzenia integracyjne skupiające społeczność związaną z klubem. Co roku
odbywa się Charytatywny Bal Sportu, podczas którego zostają wręczone nagrody dla
najlepszych sportowców. Dla najmłodszych zawodników klubu odbywają się wspólne
wycieczki, rajdy rowerowe, turniej Mikołajkowy, wyjazdy na mecze ekstraklasy oraz wspólne
grillowanie, podczas którego najmłodsi zawodnicy mogą rozegrać mecz „dzieci kontra
rodzice”.
Adrian Gościniak jest pomysłodawcą i organizatorem corocznego Turnieju o Puchar
Ryszarda Ciszewicza, aby upamiętnić zmarłego prezesa LKS „Zawisza” Dolsk.
Obecnie drużyna seniorów znajduje się na fotelu lidera tabeli rozgrywek nie ponosząc przy
tym ani jednej porażki. Jest to historyczny moment dla klubu, ponieważ od początku jego
istnienia żadna drużyna piłkarska nie odniosła tak dużego sukcesu. Bardzo prawdopodobna
staje się sytuacja awansu „Zawiszy” do okręgowej klasy rozgrywkowej, co byłoby ogromnym
osiągnięciem.
Dzięki swojej działalności znacząco przyczynił się do rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz
promocji naszego miasta na arenie ogólnopolskiej.

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk o nadanie odznaki pamiątkowej „ Za
zasługi dla miasta i gminy Dolsk” dla Pana Macieja Fujaka.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Janina Pawełczyk

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk o nadanie odznaki pamiątkowej „ Za
zasługi dla miasta i gminy Dolsk” dla Pana Janusza Szukalskiego.
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Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Janina Pawełczyk

Głosowano w sprawie:
Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk o nadanie odznaki pamiątkowej „ Za
zasługi dla miasta i gminy Dolsk” dla Pana Adriana Gościniaka.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Janina Pawełczyk

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok,

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Magdalena Surmicka.
W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:
1. Plan dochodów po zmianach wynosi 23 865 924,80 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi i majątkowymi, odpowiednio:
758 Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe: - zwiększa się planowane dochody w § 0920
(Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 20 000,00 zł,
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85295 Pozostała działalność: -  zwiększa  się planowane  dochody  w  §  0960
(wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę 1 000,00
zł (darowizna na pomoc uchodźcom z Ukrainy)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: - 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 4 000,00 zł.
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Dochody bieżące po zmianie wynoszą 23 831 624,80 zł .
Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 34 300,00 zł .

WYDATKI
1. Plan wydatków po zmianach wynosi 25 499 034,26 zł.

Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, odpowiednio:
600 Transport i łączność
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne: -  zwiększa  się planowane  wydatki  w  §  4270
(zakup usług remontowych) o kwotę 35 000,00 zł na przebudowę pobocza w Lubiatowie przy
przystanku autobusowym - zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług
pozostałych) o kwotę 25 500,00 zł środki te zostały przesunięte na zadanie inwestycyjne –
opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi ulicy Lipowej i
Topolowej w Dolsku (15 000,00 zł)oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę ulicy Garncarskiej w Dolsku (10 000,00 zł) (dotyczą SM Dolska) - zwiększa się
planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 23
500,00 zł w tym:
-  20 000,00 zł na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiatowo,
-  3 500,00 na wykonanie mapy dla inwestycji przebudowy nawierzchni drogi ulicy Lipowej i
Topolowej w Dolsku.
750 Administracja publiczna
W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie:
W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): - zwiększa się
planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 10 000,00 zł.
W rozdziale 75095 Pozostała działalność: - zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 10 000,00 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4300
(zakup usług pozostałych) o kwotę 20 000,00 zł - zwiększa się planowane wydatki w § 6050
(Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 65 000,00 zł na remont sali
widowiskowej w Dolsku.
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85295 Pomoc społeczna: - zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 000,00 zł – środki pochodzą z wpłat darowizn na
pomoc uchodźcom z Ukrainy i są przeznaczone na zakup materiałów w ramach tej pomocy.
855 Rodzina
W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze: -  zwiększa się planowane wydatki w § 4330 (Zakup
usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego) o kwotę 10 000,00 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi:  -  zwiększa  się planowane  wydatki  w  §  4270
(zakup usług remontowych) o kwotę 4 008,25 zł na remont bramy przy wysypisku odpadów
w Pokrzywnicy.
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: - zmniejsza się planowane
wydatki w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 34,50 zł w tym: * na wniosek
sołectwa Księginki o kwotę 7,50 zł, * na wniosek sołectwa Nowieczek o kwotę 27,00 zł, -
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zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
1 715,82 zł w tym:
* na wniosek sołectwa Księginki zwiększa się planowane wydatki o kwotę 277,01 zł,
* na wniosek sołectwa Błażejewo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 695,00 zł,
* na wniosek sołectwa Nowieczek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 297,83 zł, -
zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 324,83 na
wniosek sołectwa Nowieczek, - zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług
remontowych) o kwotę 21 000,00 zł na remont oświetlenia w Księginkach, - zwiększa się
planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 4
300,00 na budowę oświetlenia w Nowieczku.
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 4 952,76 zł w tym:
*  na wniosek sołectwa Lubiatowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
*  na wniosek sołectwa Księginki zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 358,66 zł
*  na wniosek sołectwa Nowieczek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 500,00 zł,
* zwiększa się planowane wydatki w budżecie o kwotę 1094,10 na zakup materiałów dla
świetlicy  w  Małachowie  (odszkodowanie)  oraz  o  kwotę 10  000,00  zł -  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 1 850,00 zł w tym:
*  na wniosek sołectwa Lubiatowo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
* na wniosek sołectwa Błażejewo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 150,00 zł, -
zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3 500,00 zł w
tym:
* na wniosek sołectwa Nowieczek zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 500,00 zł, oraz
* o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług dla świetlicy w Małachowie (odszkodowanie).
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej: - zwiększa się planowane wydatki w § 4010
(wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 32 496,00 zł , - zwiększa się planowane
wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 27 000,00 zł,
W rozdziale 92695 Pozostała działalność: - zwiększa się planowane wydatki w § § 4210
(zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 6 016,83 zł w tym:
*  na wniosek sołectwa Księginki zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 828,17 zł,
*  na wniosek sołectwa Błażejewo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 155,00 zł,
* zwiększa się planowane wydatki na zakup elementu na plac zabaw w Wieszczyczynie -
zwiększa się planowane wydatki w § § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 5 200,00 zł
w tym:
*  na wniosek sołectwa Błażejewo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
* na wniosek sołectwa Księginki zwiększa się planowane wydatki o kwotę 200,00 zł.

 Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 1 880 488,82 zł, natomiast plan wydatków
bieżących 23 618 545,44 zł.
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Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 243 398,38 zł:
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 243 398,38 zł.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie
uchwały.  Przewodniczący komisji 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 zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok,

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Janina Pawełczyk

Uchwała nr XLIII/284/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok, została uchwalona 13
głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022
– 2029,

Projekt uchwały ponownie omówiła Skarbnik Magdalena Surmicka.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029:
Kwota dochodów została zwiększona o 677 807,42 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o
677 807,42 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu
Gminy Dolsk na dzień 25.05.2022 r.
Kwota wydatków została zwiększona o 921 205,80 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 828
405,80 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 92 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu
Gminy Dolsk na dzień 25.05.2022 r.
Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień
25.05.2022 r. wynosi -1 643 109,46 zł.
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W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk dokonano zwiększenia przychodów w
roku budżetowym o kwotę 243 398,38 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji
papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.
Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029 spowodowały
modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie
uchwały.  Przewodniczący komisji 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 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 –
2029,

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Janina Pawełczyk

Uchwała nr XLIII/285/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 – 2029,
została uchwalona 13 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

c) w sprawie zmiany 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 przedstawiła i omówiła Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk  M.
Godawa.
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Do UMiG Dolsk wpłynął wniosek dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie
z prośbą o ujęcie w planie na rok 2022 dodatkowej specjalizacji: Bibliotekarstwo i Informacja
Naukowa.
Organ prowadzący szkoły i przedszkola zobowiązany jest ustalić formy i specjalności
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 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, Kultury Sportu i Spraw Społecznych o przedstawienie opinii komisji o omówionym
projekcie uchwały. Przewodniczący komisji F. Szczepaniak poinformował, że projekt
uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 5 głosami „za”.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie zmiany 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: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Janina Pawełczyk

Uchwała nr XLIII/286/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie
zmiany 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 13 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stare Kurowo,
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stare Kurowo omówiła
Zastępca Burmistrza Mirella Godawa.
W dniu 6 maja 2022 r. Wójt Gminy Stare Kurowo zwrócił się z prośbą o przekazanie na rzecz
Gminy Stare Kurowo wozu strażackiego STAR 244L, wskazując iż wóz ten zostanie
przeznaczony dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łęgowo, która dysponuje aktualnie
pojazdem będącym w bardzo złym stanie technicznym.
Niniejszy pojazd był użytkowany przez jednostkę OSP Lubiatowo i służył podniesieniu
poziomu bezpieczeństwa w Gminie Dolsk. W związku z pozyskaniem innego samochodu
pożarniczego dla jednostki OSP Lubiatowo ww. pojazd stał się tej jednostce zbędny.
Udzielenie pomocy rzeczowej Gminie Stare Kurowo przyczyni się do podniesienia gotowości
bojowej jednostki OSP Łęgowo.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

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

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stare Kurowo.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Janina Pawełczyk

Uchwała nr XLIII/287/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Stare Kurowo,
została uchwalona 13 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.



12

e) w sprawie przekazania majątku jednostce organizacyjnej gminy,
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.
Kompetencją Rady Miasta i Gminy jest wyposażanie gminnych jednostek organizacyjnych w
majątek.
W celu realizacji zadań statutowych wyposaża się Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku
w majątek w postaci:

1) nieruchomości stanowiącej działkę nr 198/3 o pow. 0,0104 ha położoną w obrębie
ewidencyjnym gruntów Księginki zapisaną w księdze wieczystej nr KW PO1M/00053770/5
Sądu Rejonowego w Śremie zabudowaną przepompownią ścieków.

2) nieruchomości stanowiącej działkę nr 84/1 o pow. 0,0108 ha położoną w obrębie
ewidencyjnym gruntów Księginki zapisaną w księdze wieczystej nr KW PO1M/00054765/4
Sądu Rejonowego w Śremie zabudowaną przepompownią ścieków

3) nieruchomości stanowiącej działkę nr 304/5 o pow. 0,0057 ha położoną w obrębie
ewidencyjnym gruntów Drzonek przy ul. Klonowej, zapisaną w księdze wieczystej nr KW
PO1M/00050091/0 Sądu Rejonowego w Śremie zabudowaną przepompownią ścieków.

4) nieruchomości stanowiącej działkę nr 150/12 o pow. 0,0105 ha położoną w obrębie
ewidencyjnym gruntów Wieszczyczyn zapisaną w księdze wieczystej nr KW
PO1M/00050090/3 Sądu Rejonowego w Śremie zabudowaną przepompownią ścieków.
Niniejszą uchwałą przekazuje się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku wyżej
wymienione działki, które zabudowane są przepompowniami ścieków.
Przekazanie powyższych nieruchomości do Zakładu Gospodarki Komunalnej jest w pełni
uzasadnione, gdyż ZGK w swoim statucie ma obowiązek zarządzania mieniem służącym
zaopatrzeniu w wodę i oczyszczania ścieków.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie
uchwały. Przewodniczący komisji 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 przekazania majątku jednostce organizacyjnej gminy.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Janina Pawełczyk
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Uchwała nr XLIII/288/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie,
przekazania majątku jednostce organizacyjnej gminy,
została uchwalona 13 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

f) zmieniająca uchwałę w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia
międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania
związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,
Projekt uchwały ponownie omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.
Niniejsza uchwała została przygotowana z uwagi na konieczność zmiany zapisów dotyczących
składu ilościowego uczestników porozumienia oraz ich udziału procentowego w całkowitych
kosztach utrzymania Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.
Przyjęcie treści uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia
międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. podyktowane jest podjęciem decyzji o odmowie
przyjęcia gminy Wierzbinek do porozumienia. Ponadto 7 marca 2022 r. rezygnację z akcesu do
porozumienia złożyła gmina Dobrzyca. Powyższe okoliczności spowodowały potrzebę
uporządkowania i aktualizacji zapisów dotyczących sposobu rozliczeń i partycypacji uczestników
porozumienia w całkowitych kosztach utrzymania schroniska.
Dla budżetu gminy Dolsk udział w kosztach utrzymania schroniska w dalszym ciągu wynosić
będzie 5 % całkowitych kosztów utrzymania, natomiast dla pozostałych gmin - uczestników
porozumienia udział w kosztach utrzymania schroniska przedstawiać się będzie następująco:
gmina Śrem 39 %, gmina Książ Wlkp. 8 %, gmina Brodnica 5 %, gmina Czempiń 11%, gmina
Kościan 15 %, gmina Krzywiń 9 %, gmina Jaraczewo 8 % całkowitych kosztów utrzymania
Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Ustalenie udziału w kosztach
opiera się o udział procentowy z uwzględnieniem liczby mieszkańców poszczególnej gminy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie
uchwały. Przewodniczący komisji 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 zmieniany uchwały w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia
międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania
związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.
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Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Janina Pawełczyk

Uchwała nr XLIII/289/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie,
zmieniany uchwały w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego z dnia 7
grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem
schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego
na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju
została uchwalona 13 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód,
Projekt uchwały omówił Sławomir Strajbel.
Tereny objęte niniejszą uchwałą położone są w obrębie geodezyjnym Międzychód. Niniejszą
uchwałę, podejmuje się w celu wyznaczenia terenów przewidzianych pod realizację funkcji
zabudowy letniskowej. Stosownie, do art. 14 ust 5 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono analizę zasadności
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
oceniono stopień zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolsk, a także ustalono niezbędny
zakres prac planistycznych. Teren objęty planem miejscowym nie znajduje się na obszarach
chronionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Analiza wykazała, że sporządzenie planu, poprzez określenie granic terenów o różnym
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania oraz zasad kształtowania ładu
przestrzennego i zabudowy, będzie służyło uporządkowaniu struktury przestrzennej
omawianego obszaru.
W związku z tym, że nie występują okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające
podjęcie prac planistycznych rekomenduje się Radzie Miasta i Gminy podjęcie niniejszej
uchwały.

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”.
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Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Janina Pawełczyk

Uchwała nr XLIII/290/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obrębu geodezyjnego Międzychód,
została uchwalona 13 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

h) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w tym
miejscu.
Projekt uchwały omówiła Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego.
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o
ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników Rada
Miasta i Gminy zobowiązana jest wyznaczyć miejsce do prowadzenia handlu w piątki i
soboty przez rolników i ich domowników, a także zgodnie z art. 5 w/wym. ustawy Rada
Miasta i Gminy Dolsk zobowiązana jest do uchwalenia regulaminu określającego zasady
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych
miejscach.
"Miejscem Handlu" czynne będzie w każdy piątek i sobotę. Osobami uprawnionymi do
handlu w miejscu wyznaczonym w § 1 uchwały są rolnicy i ich domownicy.
Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani do:
1) posiadania przy sobie dokumentów uprawniających do prowadzenia handlu, tj.
potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu społecznym rolników lub status domownika w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników;
2) okazywania na żądanie osób upoważnionych do kontroli, dokumentów uprawniających do
prowadzenia handlu.
Handel może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych stoiskach handlowych nr 1 i nr 3.
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Stąd też podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

W dyskusji wzięli udział:
- Radny J. Woroch – wyraził swoją wątpliwość co do tego projektu uchwały. Co w sytuacji
kiedy osoba nie będąca rolnikiem, zajmie 1 lub 3 stanowisko w wyznaczone dni, uiści opłatę i
w momencie pojawienia się rolnika będzie musiał opuścić zajmowane stanowisko? Radny boi
się o konflikty międzyludzkie, które mogą wyniknąć.
- Kierownik M. Marchlewska – wyznaczone są 4 stoiska handlowe, z tego stoisko nr 1 i 3
wytypowaliśmy na wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników.  Trudno dzisiaj jest powiedzieć która osoba, które stanowisko
zajmie. Podjęcie niniejszej uchwały jest obowiązkiem ustawowym.

Wobec braku dalszych 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 nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w tym miejscu.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Janina Pawełczyk

Uchwała nr XLIII/291/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie,
wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w tym miejscu,
została uchwalona 13 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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i) w sprawie podjęcia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa,
Uzasadnienie uchwały odczytała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aneta
Podpołucha.
W petycji z dnia 9 marca 2022r. Cech Zdunów Polskich wnosi do rad gmin oraz
burmistrzów/wójtów o podjęcie w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji,
wszelkich działań niezbędnych do naprawy następujących uchwał:

1) Uchwała nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca
2020r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej,

2) Uchwała nr XXI/392/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca
2020r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miast Kalisz,

3) Uchwała nr XXI/393/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca
2020r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja
poznańska.

tak, aby usunąć z nich wszelkie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi
ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno
kawałkowe, pellet, brykiet drzewny). Wnoszą o zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń
eksploatacji kominków i pieców na drewno, w szczególności miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu.

Komisja dokonała kontroli petycji pod względem formalnym. Ustalono, że petycja spełnia
wymogi formalne.
Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, programy ochrony
powietrza w drodze uchwały ustanawia sejmik województwa.
Zdaniem członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miasta i Gminy Dolsk nie
posiada kompetencji do zmiany uchwał organu stanowiącego innej jednostki samorządu
terytorialnego. Żaden z przepisów prawa nie upoważnia rady gminy do podejmowania
żądanych w petycji uchwał.
Komisja wyraziła opinię, że petycję należy uznać za niezasadną.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie podjęcia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Janina Pawełczyk
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Uchwała nr XLIII/292/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie,
podjęcia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.
została uchwalona 13 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak złożonych interpelacji oraz zapytań.

8. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:
- Radny  K.  Mejza – podziękował za podjęcie uchwały, którą zawnioskował na jednej z
ostatnich sesji tj. w sprawie  wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w tym
miejscu. Podziękował także o pozytywne rozpatrzenie wniosku o nadanie Odznaki
Pamiątkowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk” dla Pana Macieja Fujaka. Radny
podziękował także w imieniu strażaków ochotników z Lubiatowa, Burmistrzowi miasta
Kostrzyn za przekazanie nowszego wozu strażackiego dla OSP w Lubiatowie oraz
Sławomirowi Wojciechowskiemu – Gminnemu Komendantowi OSP w Dolsku za chęć
pozyskania wozu.

-Radny J. Woroch – zaprosił wszystkich Radnych na premierę filmu pt. „Perełki gminy
Dolsk”, która odbędzie się 27.05.2022r. o godz. 19:00 w Sali widowiskowej w Dolsku.
Projekt realizowany był przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
Masłowie.

9. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk podziękował i zakończył obrady 43 sesji Rady
Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodniczący
   Rady Miasta i Gminy Dolsk

Romuald Nawrot

Protokolant
Julia Kotkowiak


