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RF.0002.5.2022

Protokół nr XLII/22

z XLII Sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2022 roku

Obrady rozpoczęto 27 kwietnia 2022r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:33 tego
samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 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.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XLII 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
9 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
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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. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami za rok 2021. /załącznik nr 5/
Sprawozdanie przedstawiła Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Mirella Godawa.

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:
WYDATKI
1. Plan wydatków po zmianach wynosi 24 587 828,46 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z
załącznikiem nr 2 odpowiednio:
600 Transport i łączność
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 30 000,00 zł,
750 Administracja publiczna
W rozdziale 75095 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 235 000,00 zł (środki z konkursu „Rosnąca odporność” – 500 tys. zł),
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 40 000,00 zł (zakup gazu
do Szkoły Podstawowej w Dolsku),
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę
13 100,00,00 zł (remont schodów – ZSP Masłowo ),
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 19 800,00 zł
(remont dachu w przedszkolu w Wieszczyczynie),
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- zmniejsza się planowane wydatki w § 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę
4 000,00 zł (remont dachu w przedszkolu w Wieszczyczynie),
851 Ochrona zdrowia
W rozdziale 85195 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6230 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 15 000,00 zł (dotacja dla Szpitala sp.
zo.o w Śremie na zakup sprzętu medycznego – środki z konkursu „Rosnąca odporność – 500
tys. zł”),
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 30 000,00zł (zwiększenie na opracowanie dokumentacji na oczyszczalnię w Dolsku –
środki z subwencji dodatkowej na kanalizację),
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 300,00 zł
na wniosek sołectwa Międzychód,
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
619,00 zł w tym:
* zwiększa się planowane wydatki z tytułu otrzymania odszkodowania o kwotę 4 900,00 zł,
* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 281,00 zł na wniosek sołectwa Międzychód,
W rozdziale 92116 Biblioteki:
- zwiększa się planowane wydatki w § 2480 (dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury) o kwotę 10 200,00 zł,
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92601 Obiekty sportowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 50 000,00 zł (dotyczy budowy sanitariatów na Podrzekcie – środki z konkursu
„Rosnąca odporność – 500 tys. zł”),
W rozdziale 92695 pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 7 581,00 zł w tym 3 581,00 zł na wniosek sołectwa Międzychód.

Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 1 768 688,82 zł,
plan wydatków bieżących 22 819 139,64 zł.
Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 448 000,00 zł:

§   950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 148 000,00 zł.
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach – 300 000,00 zł.
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W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk – zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, że w listopadzie
roku ubiegłego Stowarzyszenie z Nowieczka złożyło wniosek odnośnie przeznaczenia z puli
nagrody z konkursu „Rosnąca odporność – 500 tys. zł”, kwoty 40 000,00 zł na remont dachu
w świetlicy w Nowieczku – który to zgodnie z zapisem w protokole z przeprowadzonej
kontroli jest w złym stanie.
Wpłynęła odpowiedź od Pani Burmistrz, że wniosek o remont dachu w świetlicy w
Nowieczku zostanie przedstawiony do zaopiniowania Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych. W związku z powyższym radna zapytała czy wniosek został już
przedstawiony, skierowany do komisji, gdyż czytając protokoły z odbytych posiedzeń nie
odnalazła owego punktu.
- Burmistrz B. Wierzbińska –  na  tą chwilę wniosek  nie  został skierowany  do  Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych ponieważ zaplanowany został remont sali widowiskowej w
Dolsku i w zależności od kosztorysu jaki zostanie przedstawiony na to zadanie będzie można
dysponować pozostałą kwotą.

Wobec braku dalszych 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: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (8)
Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald
Nawrot, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (5)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Stanisław Kaźmierski, Aneta Podpołucha,
Szymon Taciak

Uchwała nr XLII/282/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok, została uchwalona 8 głosami
„za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” oraz nieobecności 5 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 – 2029,
Projekt uchwały również omówiła Skarbnik Magdalena Surmicka.
Zmiany WPF-u są aktualizowane zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w uchwale
budżetowej na 2022 rok.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029:
Zwiększenie dochodów w 2022 r. 752 025,13 zł
w tym:
 - Zwiększenie dochodów bieżących 752 025,13 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r. 1 200 025,13 zł
w tym:
 - Zwiększenie wydatków bieżących 862 444,13 zł
 - Zwiększenie wydatków majątkowych 337 581,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach 1 399 711,08 zł
Zwiększenie przychodów 448 000,00 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:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 – 2029,

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (8)
Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald
Nawrot, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (5)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Stanisław Kaźmierski, Aneta Podpołucha,
Szymon Taciak

Uchwała nr XLII/283/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 - 2029, została
uchwalona 8 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” oraz nieobecności 5 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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7. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak złożonych interpelacji oraz zapytań.

8. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk – odczytała, a następnie złożyła wniosek w imieniu swoim i Pani
Sołtys Błażejewa Kingi Ratajczak – Kwaśnik w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w
Błażejewie na działce gminnej przyległej do placu zabaw.

9. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk podziękował i zakończył obrady 42 sesji Rady
Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodniczący
   Rady Miasta i Gminy Dolsk

Romuald Nawrot

Protokolant
Julia Kotkowiak


