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RF.0002.7.2022

Protokół nr XLIV/22

z XLIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 15 czerwca 2022r. Obrady
rozpoczęto 15 czerwca 2022r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 15:42 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków wg 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. 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. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dolsk.
7. 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 XLIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Radni zostali
poproszeni o potwierdzenie swojej obecności poprzez zagłosowanie w programie e – Sesja,
aby stwierdzić prawomocność obrad. Przewodniczący poinformował, że na sali obecnych jest
14 radnych, wobec czego rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący poinformował, że obrady rady miasta i gminy są transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania te są udostępniane w Biuletynie
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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/
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk zaproponował rozszerzenie porządku obrad w
punkcie 10 podpunkt d) o dodanie 1 uchwały: w sprawie zaopiniowania projektu audytu
krajobrazowego województwa wielkopolskiego.

Głosowano w sprawie:
zmiany porządku obrad o dodanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu audytu
krajobrazowego województwa wielkopolskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch

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. Przedstawienie Raportu o stanie gminy Dolsk za rok 2021. /załącznik nr 5/
Sekretarz Gminy M. Godawa przypomniała, że Raport o stanie Gminy Dolsk za rok 2021
został przekazany do Biura Rady w dniu  27 maja 2022r.
Realizując, wprowadzony w 2018 roku ustawowy obowiązek, w dniu 27 maja Pani Burmistrz
przedłożyła w biurze rady Raport o stanie gminy za rok 2021. W dniu 30 maja dokument
został opublikowany również na stronie internetowej gminy Dolsk
Jak stanowi art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z  2020 poz. 713) raport obejmuje swoją treścią podsumowanie działalności Burmistrza w
roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał
rady gminy. Przedstawiony Państwu dokument zgodnie z powyższą dyspozycją przedstawia
i przybliża zatem katalog spraw, nad którymi w ciągu 12 miesięcy roku 2021, pochylali się
samorządowcy gminy Dolsk.
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     W  Raporcie  o  stanie  gminy  Dolsk zawarte zostały najważniejsze działania
i przedsięwzięcia realizowane w zakresie oświaty, zagospodarowania przestrzennego,
dostępnej infrastruktury, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia
i pomocy społecznej, a także dotyczące kultury, sportu  turystyki i organizacji społecznych.
Poza tymi informacjami, w Raporcie jest również mowa o samorządowych finansach, stanie
mienia komunalnego i zrealizowanych inwestycjach oraz o sytuacji demograficzno-
społecznej gminy.
Podobnie jak w roku ubiegłym opracowanie - mimo swej objętości – nie wyczerpuje
oczywiście wszystkich działań, które stanowiły pole aktywności jednostek organizacyjnych
gminy Dolsk. Nie sposób bowiem w jednym, nawet kilkudziesięciostronicowym opracowaniu
opisać dokładnie każdą z nich – niemniej stanowi kompendium wiedzy o realizacji
ustawowych obowiązków samorządu gminy Dolsk, zadań zleconych przez administrację
państwową, przyjętych lub przekazanych na podstawie porozumień międzygminnych a także
informacji o wykonywaniu swoich obowiązków przez jednostki organizacyjny gminy Dolsk
w roku 2021.

6. Debata nad Raportem o stanie gminy Dolsk za rok 2021.
Przewodniczący Rady R. Nawrot otworzył debatę nad Raportem o stanie gminy Dolsk
za 2021 rok i poprosił radnych o zabranie głosu.
Wobec braku zgłoszeń radnych do wzięcia udziału w debacie, Przewodniczący Rady
R. Nawrot udzielił głosu mieszkańcowi, który w dniu 14 czerwca 2022 roku złożył zgłoszenie
udziału w debacie poparte 21 podpisami mieszkańców. Przewodniczący poinformował o
zaliczeniu 20 podpisów ponieważ w jednej z pozycji użyto korektora co jest niedopuszczalne.
Czas w którym może się wypowiadać mieszkaniec to 10 min.
Zgłoszenie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W dyskusji wzięli udział:
- Mieszkaniec Gminy- uczestnik  sesji  –   T.  Frąckowiak przypomniał, że jest to już
4 debata, w której można podsumować działalność Burmistrza w roku poprzednim. W swoim
wystąpieniu poruszył tematy związane z:
-  naprawą oświetlenia napisu Dolsk, doprowadzeniem rowku w parku do porządnego stanu,
montażem dodatkowych kamer nad jeziorem.
- problemem przerastającego zielenią chodnika na ulicy Polnej w Dolsku. Dotyczy to także
terenów przy ul. Szkolnej w Dolsku oraz na placu tzw. Przestrzeni spotkań na Podrzekcie.
- Dokończeniem kanalizacji – szczególnie przy ul. Gostyńskie Przedmieście i osiedlu na
Podrzekcie.
- montażem progów zwalniających, nie tylko na ulicy Gostyńskie Przedmieście w Dolsku, ale
również w kilku sołectwach naszej gminy.
- oświetleniem dróg, zarówno w sołectwach jak i w Dolsku, m.in. przy ul. Polnej.
- często zamkniętymi toaletami nad jeziorem.
- brakiem punktu opieki nad dziećmi – żłobka.
- zbyt wolną publikacją informacji na stronach gminnych, na nowej stronie internetowej -
gminy, która cieszy oko, nie udało się jednak przenieść wielu istotnych informacji, których
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trzeba  szukać w  archiwum,  a  BIP,  tj.  Biuletyn  Informacji  Publicznej  Gminy  Dolsk  w  2021
roku nie spełniał wymagań ustawy o dostępności cyfrowej.
- Stan środków na rachunku bankowym Gminy Dolsk na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniósł
2.406.399,01 zł – większość za sprawą nie wykonanych wydatków z roku 2020.
Plan w ciągu roku został zwiększony do ponad 775 000,00 zł, ale niestety wykonany już tylko
na poziomie 74%, tj. 576 280,56 zł.
Na koniec roku 2021 gmina otwarła dwie lokaty bankowe o łącznej wartości 1 727 355,00 zł
a na rachunku bankowym na koniec roku znalazła się niebagatelna kwota ponad 2 300 000,00
zł. Mieszkaniec zaznaczył, że powyższą wiedzę posiada między innymi dzięki interpelacjom
składanym przez panią radną Janinę Pawełczyk.

- inwestycjami – w czasie, gdy w 2021 roku inne gminy realizowały mnóstwo inwestycji,
gmina wydała wyłącznie nieco ponad 500 000,00 zł, zamiast np. przeprowadzić remont ulicy
Garncarskiej, wybudować chodnik na Polnej lub rozpocząć budowę jakiejkolwiek
nawierzchni na os. Jaskółki. Zwłaszcza, że środki, które pojawiły się w budżecie nie były
niespodzianką. Wskaźniki jeszcze przed wyborami w 2018 roku wskazywały jasno, że po tym
zadłużeniu, które dusiło gminę pierwsze środki pojawią się w 2021 roku. Można się było
przygotować. Nie było natomiast wiedzy, że dodatkowe dochody, które pojawiły się w
budżecie częściowo za sprawą Covid-19 będą tak wysokie.

- poziomem dochodów w 2021 roku, który był bardzo dobry, ale plan niezwykle mało
ambitny i przy tak niskim poziomie zrealizowany dodatkowo tylko w 74%.
- Samorządem Mieszkańców Dolsk - na stronie 22 i 23 Raportu o stanie gminy znajduje się
informacja na temat środków przeznaczonych do dyspozycji Samorządu Mieszkańców
Dolska. Jest to kwintesencja planowania w naszej gminie.
Wg planu, który przecież ustala garstka, ale jednak mieszkańców Dolska, znalazły się cztery
pozycje:

1) utrzymanie placów zabaw – 3.500,00
2) remonty i utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta (ul. Malwowa i Garncarska) –

36.533,77,
3) zakup kosy spalinowej - 1.429,00,
4) utrzymanie terenów zielonych, zakup elementów małej architektury - 2.571,00

Tradycyjnie już, mieszkańcy jedno, a samorząd drugie. Po wprowadzeniu w ciągu roku zmian
zaproponowanych przez prezydium samorządu mieszkańców:

1) utrzymanie terenów zielonych, w tym ogrodzenie placu zabaw podwyższono do kwoty
7.882,50

2) utrzymanie dróg gminnych spadło do – 21.133,77,  znów Garncarska wypadła
3) oprócz wydatków na rzecz OSP Dolsk i LKS Zawisza Dolsk – 3.999,99
4) utrzymanie i zakup elementów małej architektury – 10.276,00 –

I tak zamiast dwóch ławek, o które wnosili mieszkańcy mamy 10 ławek, dodatkowo
zrealizowanych w taki sposób, że przez niektóre przerasta trawa.
Naprawdę kolejny rok funkcjonowania samorządu pokazuje, że lepiej byłoby powołać w to
miejsce budżet obywatelski.
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- podwyżką diet radnych. Mieszkaniec wyliczył, że zmiana ta podatników kosztuje ponad
30 000,00 zł rocznie więcej.
- podziękowaniem i gratulacjami Pani Sekretarz Mirelli Godawie, autorce niniejszego
opracowania, przygotowania kolejnego syntetycznego raportu.
- wartością sprzedanych napojów alkoholowych w roku 2021 roku na terenie gminy Dolsk
wyniosła 4 730 563,25 zł. Dla przypomnienia w 2020 roku było to: 5 069 031,56 zł, a w roku
2019: 5 185 210,48 zł czyli po trzech latach sprzedaż alkoholu spadła o prawie pół miliona
złotych. Brawa dla naszych mieszkańców i także dla Miejsko Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku.
- Przewodniczący Rady R. Nawrot – odniósł się do poruszonej przez mieszkańca kwestii
chwastów przy chodniku na ulicy Polnej gdyż w bardzo chaotyczny sposób zostały
zaprezentowane zdjęcia dokumentujące ten fakt zrobione tuz przed dniem dzisiejszej sesji, a
przecież dyskutujemy o roku 2021.
Przewodniczący Rady R. Nawrot zamknął debatę nad Raportem o stanie gminy Dolsk
za 2021 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk wotum
zaufania.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi
wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady
gminy. Na sali obecnych jest 14 radnych wobec czego rada władna jest do podjęcia uchwały.
Następnie przystąpił do odczytania projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk wotum zaufania.
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, mającą na
celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
organów publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy co roku do 31 maja przedstawia Radzie
Miasta i Gminy raport o stanie Gminy Dolsk. Raport zawiera opis sytuacji społeczno-
gospodarczej stanowiącej kontekst działań prowadzonych przez władze samorządowe w
poprzednim roku, a także realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miasta i
Gminy w 2021 r. Działania podejmowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
przyczyniają się do rozwoju Gminy i polepszają jakość życia jej mieszkańców, dlatego
zasadne jest udzielenie mu wotum zaufania.

W dyskusji wzięli udział:
- Burmistrz B. Wierzbińska – odniosła się do zweryfikowania nieprawdziwych informacji.
Środki finansowe które znalazły się w budżecie gminy na koniec roku były środkami
znaczonymi – otrzymaliśmy subwencję ponad 1 000 000,00 zł na działania kanalizacyjne,
subwencję wyrównawczą oraz kwotę 500 000,00 zł nagrody w konkursie „Rosnąca
odporność”. Kwestia progów zwalniających na ulicy Gostyńskie Przedmieście, droga ta jest
drogą powiatową. Kwestia dróg gminnych, zlecone zostało wykonanie dokumentacji
projektowej  na  drogę na  ulicy  Garncarskiej,  na  ulicę Topolową i  Lipową na  os.  Jaskółki  w
Dolsku oraz na tzw. drogę za Dino oraz na chodnik na ulicy Polnej w Dolsku.
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Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk wotum zaufania.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (10)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak,
Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Jarosław Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk

Uchwała nr XLIV/293/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk wotum zaufania została przyjęta 10 głosami „za” przy 4
„wstrzymujących się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
Przedmiotem obrad jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz udzielenie Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk absolutorium. Materiały w postaci sprawozdania  opisowego,
sprawozdania finansowego z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia komunalnego
wszyscy radni otrzymali w terminie i mieli możliwość zapoznania się z ich treścią.
Dokumenty te zostały poddane szczegółowej analizie na posiedzeniach poszczególnych
komisji stałych rady. Do dopełnienia formalności w toku dzisiejszych obrad omówione
zostaną poszczególne sprawozdania oraz wymagane prawem opinie.

· Głos zabrała Burmistrz B. Wierzbińska, która przedstawiła i omówiła
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2021 rok.

Na zaplanowane dochody w kwocie 30 575 100,81 uzyskano 31 502 356,45 co stanowi
103,03%
Po stronie wydatków plan wynosił 29 066 307, 45 a realizacja 28 000 563,81 zł co stanowi
96,33%

Na dzień 31 grudnia 2021r. posiadaliśmy zobowiązania w wysokości 7 114 549,80 zł.
Są to:
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 7 113 000,00,
- umowa ratalna zawarta z firmą T-Mobile na zakup sprzętu telefonicznego
w kwocie 1549,80,44,
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Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 74,31% , zaplanowane na kwotę 775 510,97 zł,
zrealizowane w kwocie 576 280,56 przedstawiały się następująco:

Lp. Treść plan wykonanie %
1. Projekt sieci wodociągowej

w miejscowości Kotowo
35 000,00 35 000,00 100%

2. Projekt sieci wodociągowej
w miejscowości Lubiatówko

40 000,00 40 000,00 100%

3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w Międzychodzie

50 000,00 50 000,00 100%

4.
Wykonanie parkingu przy świetlicy oraz
wejście na boisko wraz   z zakupem
materiałów  w miejscowości Mełpin

10 000,00 9115,21 91,15%

5.

Wykonanie parkingu przy świetlicy oraz
wejście na boisko wraz z zakupem
materiałów w miejscowości Mełpin - FS
Mełpin

12 884,79 12 884,79 100%

6. Opłata za ustanowienie służebności
gruntowej

30 000,00 15 701,96 52,34%

7. Zakup nieruchomości 70 000,00 0 0%
8. Projekt  i  dostosowanie  wejścia  do  UMiG

w Dolsku do potrzeb osób
niepełnosprawnych wraz z remontem
jezdni

15 500,00 15 500,00 100%

9. Zakup oprogramowania serwerowego
(bazodanowego) na potrzeby UMiG w
Dolsku

21 900,00 21 519,00 98,26%

10. Zakup samochodu 27 000,00 25 880,00 95,85%

11. Rozbudowa remizy w Małachowie - FS
Małachowo

26 911,71 26 911,71 100%

12. Rozbudowa remizy w Małachowie 14 000,00 13 600,00 97,14%

13. Photon: Laboratorium Przyszłości PRO -
ZSP Masłowo

14 000,00 14 000,00 100%

14. Zakup domofonu wraz z montażem
w przedszkolu w Dolsku

7 043,96 6928,96 98,37%

15. Zakup samochodu do przewozu posiłków 17 400,00 17 400,00 100%
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16. Budowa altanki w miejscowości Brześnica
- FS Brześnica

9367,52 9 360,00 99,92%

17. Budowa garażu – FS Błażejewo 8 350,00 8 349,96 100%

18. Budowa garażu - FS Księginki 0 0 0%

19. Budowa oświetlenia drogowego – FS
Masłowo

11 808,00 11 808,00 100%

20. Budowa oświetlenia drogowego – FS
Międzychód

3 800,00 3 799,00 100%

21. Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny)
– FS Nowieczek

11 500,00 11 500,00 100%

22. Budowa oświetlenia ulicznego
(ul .Ogrodowa) – FS Wieszczyczyn

20 000,00 20 000,00 100%

23. Dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji – wymiana systemów
ogrzewania węglowego na nowe źródła
ogrzewania na terenie gminy Dolsk

54 000,00 41 624,00 77,08%

24. Zakup lamp solarnych – FS Drzonek 7 000,00 7 000,00 100%

25. Budowa ogrodzenia przy świetlicy
wiejskiej – FS Drzonek

10 000,00 10 000,00 100%

26. Ocieplenie wigwamu – FS Lipówka 10  466,00 10 466,00 100%

27. Rozbudowa wigwamu – FS Lubiatówko 12 113,83 12 113,83 100,00%

28. Rozbudowa wigwamu – FS Pokrzywnica 12 461,56 12 460, 09 99,99%

29.  Wykonanie centralnego ogrzewania
w świetlicy i remizie w miejscowości
Masłowo

20 000,00 19 999,08 99,99%

30. Wykonanie centralnego ogrzewania
w świetlicy i remizie w miejscowości
Masłowo – FS Masłowo

8 452,92 8 452,92 100,00%

31. Budowa sceny plenerowej – FS
Międzychód

19 550,00 19 548,95 99,99%

32. Modernizacja placu zabaw w miejscowości
Dolsk

61 000,00 60 556,44 99,27%
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33. Modernizacja placu zabaw w miejscowości
Dolsk -  SM Dolsk

4000,00 4 000,00 100%

34. Opracowanie dokumentacji na
modernizację sali sportowej w Dolsku

100 000,00 800,00 0,15%

35. Remont sali sportowej w Dolsku 0 0 0%

Wydatki związane z oświatą przedstawiają się następująco: w roku 2021 subwencja
oświatowa wyniosła 4 977 943,00 zł natomiast wydatki oświatowe to kwota 9 525 152,19 zł.
Wydatki oświatowe w roku 2021kształtowały się na następującym poziomie:

Plan Wykonanie Procent
Szkoły
podstawowe

5 813 419,92 5 722 956,29 98,44%

Przedszkola 3 149 975,53 3 073 189,55 97,56%
Inne formy
wychowania
przedszkolnego

141 484,17 140 510,54 99,31%

Dowożenie
uczniów do szkół

269 825,02 227 069.78 84,15%

Dokształcanie
zawodowe
nauczycieli

25 143,00 24 036,45 95,60%

Stołówki szkolne
i przedszkolne

245 724,52 201 130,29 81,85%

Również wydatki związane z pomocą społeczną kształtują się na wysokim poziomie.
Między innymi: kwoty jakie zostały w roku 2021 skierowane przez OPS, a przeznaczone na
pomoc rodzinie w postaci świadczeń rodzinnych i wypłat z programu 500+ zaplanowane były
na poziomie 9 800 388,00 zł co zostało wykonane na kwotę 9 792 371,60 zł co stanowi
99,92 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wyniósł 654 113,25 zł,
wykonanie 610 938,79 zł, co stanowi 93,40%.

W dziale związanym z kulturą fizyczną plan wyniósł 1 105 323,52zł, zrealizowany
został w kwocie 995 202,51 zł, co stanowi 90,04%.

Wykonanie budżetu  omawiane było na komisjach, zostało ono poddane szczegółowej
analizie i kontroli.
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· Głos zabrała Sekretarz M. Godawa, która przedstawiła i omówiła  informację
o stanie mienia komunalnego na koniec roku 2021.

Gmina Dolsk dla realizacji swych ustawowych zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych
potrzeb wspólnoty samorządowej dysponuje majątkiem o łącznej wartości: 55 005 268,68 zł
– stan na dzień 31 grudnia 2021r.

W trakcie roku 2021 nastąpiły następujące zmiany w stanie majątku :

Wyszczególnienie Stan na
31.12.2020

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na
31.12.2021

Oświata i wychowanie – w
tym:

4 168 459,11 24 328,96 14 629,20 4 178 158,87

Zespół Przedszkoli w Dolsku:

- zakup domofonu (6 928,96 )
- zakup samochodu do
przewozu żywności
(17 400,00)

1 011 117,33
24 328,96 -------- 1 035 446,29

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Masłowie:

- likwidacja kotła węglowego
(7 200,00)
- likwidacja wypażarki
(7 429,20)

769 597,90 -------- 14 629,20 754 968,70

Kultura fizyczna – w tym 83 080,08 -------- 20 012,10 63 067,98

- obiekty sportowe

przekazanie zestawu Street
Workout 17 do MGOSiR  w
Dolsku

83 080,08 -------- 20 012,10 63 067,98

Administracja
samorządowa  554 072,09

25 880,50 -------- 579 952,59

Ochotnicze Straże Pożarne  626 405,11 -------- 12 788,20 613 616,91

Gospodarka komunalna –
w tym 11 368 566,20

15 701,96 -------- 11 384 268,16

kanalizacja deszczowa 1 342 187,00 15 701,96 -------- 1 357 888,96

Mienie MGOSiR w Dolsku  7 182 616,20 84 568,54 46 403,81 7 220 780,93
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zwiększenia:
- zakup elementów nowego
placu zabaw na plaży
miejskiej w Dolsku
(64 556,44)
- przejęcie zestawu Street
Workout 17 (20 012,10)
zmniejszenia:
- likwidacja elementów
istniejącego placu zabaw
(46 403,81)

Mienie ZGK w Dolsku

zwiększenia:
- modernizacja studni
głębinowej w Wieszczyczynie
(104 709,46)
- wykonanie 2 studni
głębinowych w Dolsku
(211 170,94)
- wykonanie elewacji i
ocieplenia budynku ZGK w
Dolsku (45 410,00)
zmniejszenia:
- likwidacja studni
głębinowej w Dolsku
(12 699,60)
- likwidacja pompy GCSUW
Wieszczyczyn (5063,00)
- likwidacja pompy GBA
SUW Małachowo (3 864,14)

26 609 653,86 369 599,45 21 626,74 26 957 626,57

Mienie OPS w Dolsku

likwidacja – laptop HP 6730
 4 499,36 -------- 4 499,36 --------

Grunty – zasób gminny 1 498 237,00 10 361,90 8 522,00 1 500 076,90

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku grunty komunalne stanowiły ogółem 279,0324
ha o wartości 1 599 607,10 zł. Na mienie komunalne Gminy Dolsk składają się zarówno
nieruchomości będące jej własnością jak i grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Grunty w
użytkowaniu wieczystym stanowią 5,5179 ha o wartości 18 791,70 zł.
Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2021r. wynoszą 493 067,77 zł.
Dochody uzyskane z majątku komunalnego w roku 2021 wynoszą 585 574,98 zł. Po dodaniu
kwoty 11 263,97 zł, która to stanowi dochód z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, które
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swoim zasięgiem nie obejmują gruntów gminnych, łączna kwota dochodów uzyskanych z
majątku komunalnego wyniosła: 596 838,95 zł.

· Głos zabrała Skarbnik M. Surmicka, która odczytała treść Uchwały nr SO-
11/0954/186/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z
dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Dolsk za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Wydana opinia jest opinią pozytywną.
Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.

O godz. 13:05 obrady opuścił Radny Andrzej Michałowski.

· Skarbnik M. Surmicka przedstawiła sprawozdania finansowe Gminy Dolsk za 2021
rok, który obejmuje:
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
dzieli się na aktywa i pasywa.

- aktywa obrazują majątek Gminy i dzielimy je na aktywa trwałe (stan na koniec
2021r.: 29 832 463,23 zł) i aktywa obrotowe (3 396 787,14 zł). Suma bilansowa:
33 229 250,37 zł
- pasywa obrazują źródła finansowania majątku: fundusz 31 934 393,37 zł, wynik
finansowy netto: 4 677 404,40 zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1 294 857,00 zł oraz suma bilansowa 33 229 250,37 zł.

- Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- obejmuje przychody w wysokości 33 728 234,27 zł, koszty działalności operacyjnej,
na które składają się amortyzacja, zużycie materiałów, usługi obce, podatki, opłaty,
wynagrodzenia, ubezpieczenia, pozostałe koszty, inne świadczenia oraz pozostałe
obciążenia w wysokości 29 881 179,86 zł. Pozostałe przychody operacyjne
1 081 228,56 zł, pozostałe koszty operacyjne 375 127,55 zł, przychody finansowe
360 686,31 zł, koszty finansowe 220 232,33 zł, osiągnięty zysk brutto 4 693 609,40 zł
z tego podatek dochodowy, który płaci Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku jako
zakład budżetowy w wysokości 16 205,00 zł i zysk netto 4 677 404,40 zł.

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
– fundusz jednostki na początek okresu  28 326 691,55 zł, zwiększenia funduszu w
ciągu roku budżetowego 51 758 100,86 zł, zmniejszenie natomiast 52 784 554,69 zł i
fundusz jednostki na koniec okresu 27 300 237,72 zł.

- Informacja dodatkowa
- zawiera łączne dane jednostek organizacyjnych i ZGK w Dolsku. Informacja
przedstawia przyjęte zasady rachunkowości, które obowiązywały w roku 2021 oraz
szczegółowe zestawienie środków trwałych i umorzenia środków trwałych. Poza tym
wysokość zobowiązań jakie są do spłaty z podziałem na czasokresy od 1 do 3 lat.
Obligacje do spłaty mamy w wysokości 1 600 000,00 zł, od 1 do 3 lat: 2 013 000,00
zł, powyżej 5 lat 2 700 000,00 zł.
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Przewodniczący Rady R. Nawrot przystąpił do otwarcia dyskusji nad sprawozdaniami
z wykonania budżetu i sprawozdaniami finansowymi.

W  dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk – po szczegółowym przeanalizowaniu sprawozdania  radna
ustosunkowała się do:
* różnic wartości kwot w sprawozdaniach z kwotami udzielanymi w odpowiedziach na
interpelacje radnej,
* znacznego wzrostu wydatków bieżących w urzędzie, które w 2021 roku wyniosły
2 329 813,24zł, natomiast w roku 2020 była to kwota 1 804 057,28 zł (duży wzrost kwoty na
zakup energii),
* nadwyżki budżetowej w kwocie ponad 3 500 000,00 zł, dlaczego mając taką nadwyżkę
inwestycje realizowane w roku 2022 nie były wykonane wcześniej? W dobie dzisiejszej
inflacji kwoty wykonania inwestycji są znacznie wyższe.

Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady zamknął dyskusję
nad sprawozdaniami z wykonania budżetu i sprawozdaniami finansowymi.
Przewodniczący R. Nawrot poinformował, że na sali obecnych jest 13 radnych wobec czego
rada władna jest do podjęcia uchwały.
Następnie przystąpił do odczytania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok  wraz
z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dolsk za 2021 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2021 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania
finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu należy do wyłącznej właściwości rady gminy, która powinna tego dokonać
w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po danym roku budżetowym. Jednakże
w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju termin ten uległ wydłużeniu o 30 dni
art. 15zzh ustawy 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. 374 z późn. zm.) oraz § 4 pkt
2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych
terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia,
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zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu
sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz.570). Przedłożone przez Burmistrza Miasta
i Gminy Dolsk sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dolsk za 2021 rok
uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (uchwała Nr
SO-11/0954/186/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.) Następnie sprawozdanie zostało
pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Dolsk we wniosku
z dnia 17 maja 2022 r. o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk za
2021 rok. Ponadto sprawozdanie finansowe za rok ubiegły pozytywnie zaopiniowały
wszystkie Komisje władne do zaopiniowania budżetu. Projekt uchwały został przygotowany
na postawie zebranych opinii.

Po odczytaniu treści uchwały, przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2021 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak,
Jacek Woroch,

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Kaczmarek, Janina Pawełczyk, Krystian Mejza
NIEOBECNI (1)
Andrzej Michałowski

Uchwała nr XLIV/294/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok została
przyjęta 10 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się” i „nieobecności” 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poinformował, że sprawozdania z wykonania budżetu
miasta i gminy Dolsk za 2021 rok zostały omówione i zatwierdzone w ramach
wcześniejszego punktu w związku z tym poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Szymona Taciaka o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk absolutorium opracowanego na podstawie przeprowadzonych kontroli
wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2021 rok.
· Sz. Taciak odczytał wniosek o udzielenie  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dolsk  opracowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17 maja 2022 roku, który
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został skierowany na ręce Przewodniczącego Rady i następnie przekazany do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Lesznie celem wyrażenia opinii o wniosku o udzielenie  absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.
Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił następnie Przewodniczących komisji stałych rady o
odczytanie opracowanych w trakcie posiedzeń komisji opinii w wykonania budżetu Miasta i
Gminy Dolsk za 2021 rok:

· Filip Szczepaniak Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za rok
2021.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych po omówieniu wymaganych
przepisami sprawozdań opisowych, finansowych oraz informacji o stanie mienia
komunalnego w głosowaniu zaakceptowała  przedstawione dokumenty pozytywnie,
3 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.
Pomimo bardzo trudnego roku w szkolnictwie udało się pomyślnie zrealizować plany zawarte
w uchwale budżetowej.
Uchwałą Nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021r.
wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19  w
kwocie 154 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Laboratoria przyszłości”.
Środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych oraz książek w ramach wydatków
bieżących oraz wydatków majątkowych.
Gmina otrzymała z programu „Polski Ład” środki na dofinasowanie organizacji wycieczek
szkolnych w ramach zadania „Poznaj Polskę” w wysokości 33 000,00 zł. Środki zostały
wprowadzone do budżetu Zarządzeniem nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia
29 października 2021 r. wg klasyfikacji: 80195 Oświata i wychowanie – pozostała
działalność, paragraf 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Wykonane zostały w wysokości 32 201,60 zł, tj. 97,58% planu.

Podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku
stanowiły dochody o charakterze celowym, które Jednostka Samorządu Terytorialnego
otrzymuje od podmiotów zewnętrznych są to m.in.:

a) dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego 37 473,36 zł (91,85% planu – 40 800,00 zł);
- w ramach tych dochodów Gmina Dolsk otrzymała dotację w kwocie 16 800,00 zł
(100% planu) na zadanie pn. „Remont szatni w Sali sportowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku” na podstawie umowy nr
1/DS/JST/Szatnia/R/2021 zawartej z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym
przez dwóch członków Zarządu
- w tej kwocie znajduje się również dotacja jaką Gmina Dolsk otrzymała od sąsiednich
jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków ponoszonych przez Gminę
Dolsk z tytułu uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin w wieku przedszkolnym do
placówek oświatowych w Gminie Dolsk – 20 673,36 zł (86,14% planu – 24 000,00 zł).
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b)  dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej:
- dotacja celowa na zadania zlecone w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w
wysokości 65 845,95 zł (95,46% planu – 68 979,08 zł),

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania własne wykonanie 412
179,60 zł – 99,66% w stosunku do planu:
- dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków budżetu
państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie
220 650,00 zł (100% planu),

Dochody   z  subwencji  w   2021  roku  zostały   zaplanowane na  podstawie   korespondencji
nr ST3.4750.30.2020 otrzymanej z Ministerstwa Finansów w wysokości 7 800 944,00 zł. Po
dokonanych zmianach w ciągu roku plan subwencji wyniósł 8 429 445,00 zł, natomiast
realizacja nastąpiła w kwocie 8 429 445,00 zł, co stanowi 100,00% planu, przy czym:

● dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 977 943,00 zł;
● dochody z subwencji wyrównawczej 2 771 796,00 zł;
● dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 652 703,00 zł;
● dochody z subwencji równoważącej 27 003,00 zł.

· Jacek Woroch Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych odczytał
opinię członków  Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych o przedstawionym sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2021 rok.
Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych opiniuje pozytywnie
wykonanie budżetu miasta i gminy Dolsk za rok 2021.

W dniach 11 i 16 maja 2022r., podczas posiedzeń komisji, Komisja Budżetu i Spraw
Gospodarczych dokonała oceny wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za rok 2021,
rozpatrując w szczególności sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021,
sprawozdanie  finansowe sporządzone  na dzień 31 grudnia 2021r., informacje  o stanie
gminy, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącą wyrażenia opinii o
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2021 rok.
Po dokonaniu analizy wymienionych dokumentów oraz uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień
od Skarbnika MiG komisja stwierdza, co następuje:
- Budżet Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Nr XXVII/178/20
Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r.
- w budżecie na 2021 rok uchwalono dochody w wysokości 26 039 797,05 zł, z tego: dochody
bieżące w kwocie 25 793 661,05 zł, dochody majątkowe w kwocie 246 136,00 zł oraz
wydatki w wysokości 25 588 441,28 zł, z tego: wydatki bieżące 25 082 284,33 zł, wydatki
majątkowe 506 156,95 zł,



17

- w ciągu roku budżetowego wprowadzone zostały zmiany po stronie dochodów i wydatków
na podstawie uchwał Rady Miasta i Gminy i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy. Zmiany
dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów i wydatków oraz przeniesień pomiędzy
działami, rozdziałami i paragrafami,
- po dokonaniu w ciągu roku budżetowego zmian, budżet Miasta i Gminy Dolsk przedstawiał
się następująco:
a/ dochody wykonano w wysokości 31 502 356,45 zł, co stanowi 103,03 % planu, w tym:
dochody majątkowe w kwocie 1 483 122,81 zł (105,99 % planu),
b/ wydatki wykonano w wysokości 28 000 563,81 zł, co stanowi 96,33 % planu, w tym:
wydatki majątkowe w kwocie 576 280,56 zł (74,31 % planu),
c/ dochody bieżące wykonano w kwocie 30 019 233,64 zł,  a  wydatki  bieżące  w  kwocie
27 424 283,25 zł, co spełnia wymóg z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
d/ budżet za rok 2021 został wykonany z nadwyżką budżetową w kwocie 3 501 792,64 zł
(przy planowanej nadwyżce – 1 508 793,36 zł).
- realizacja dochodów budżetowych jest wynikiem starannego przygotowania budżetu Miasta
i Gminy po stronie planu oraz bieżącym monitorowaniem i analizą planu wykonania,
- w oparciu o analizę sprawozdania z wykonania budżetu Komisja Budżetu i Spraw
Gospodarczych ustaliła, że w zakresie wydatków przestrzegane były podstawowe zasady
wykonywania budżetu, a w szczególności:
a) wydatki były dokonywane w granicach kwot ustalonych w planie finansowym, zgodnie
z zaplanowanym przeznaczeniem,
b) wydatki bieżące jak i na realizację zadań inwestycyjnych ponoszone były w sposób
celowy, oszczędny i gospodarny.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2021 dołączona do sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Dolsk zawiera dane o zmianach w stanie mienia
komunalnego oraz prawa własności i innych praw majątkowych, a także dane o dochodach
uzyskiwanych z tytułu wykonania tych praw. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego została opracowana z zachowaniem postanowień art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o
finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku jaki posiada Gmina, jego
wartość i zmiany w stanie jakie nastąpiły w ciągu roku.
Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu wyjaśnień Skarbnika dotyczących
sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Dolsk za rok 2021 oraz pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła
pozytywna opinię o realizacji budżetu Miasta i Gminy Dolsk za rok 2021 i postanowiła
wystąpić z wnioskiem do Rady MiG Dolsk o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i
Gminy Dolsk za rok 2021.

· Jan Rzepczyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
odczytał opinię członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawionym
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2021 rok
oraz o przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień
31 grudnia 2021 roku.
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Budżet Gminy Dolsk został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXVII/178/20 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na
2021 rok.
 Na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2013 r.poz.594 z późn. zm.)  na posiedzeniu w dniu 11 maja 2022r. po rozpatrzeniu:
- sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r., obejmującego
bilans z wykonania budżetu gminy, bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu
budżetowego, rachunek zysków i strat  jednostek budżetowych i samorządowego zakładu
budżetowego, zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowego
zakładu budżetowego oraz informację dodatkową,
- sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r.  wraz  z  opinią RIO  o  tym
sprawozdaniu,
- informacji o stanie mienia,
 a także wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Burmistrza Miasta i Gminy Pani Barbary
Wierzbińskiej,  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Pani Mirelli Godawy i Skarbnika
Miasta i Gminy Dolsk Pani Magdaleny Surmickiej,

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk
w osobach:

· Rzepczyński Jan          -   Przewodniczący

· Kaźmierski Stanisław  -    członek

· Nawrot Romuald         -    członek

postanawia pozytywnie  zaopiniować wykonanie budżetu Gminy Dolsk za 2021 r.

1. Budżet Gminy DOLSK za 2021 rok realizowany był w bardzo trudnym okresie dla naszego
kraju, który określony został jako czas pandemii koronawirusa, SARS-CoV-2 . Do tego
dochodziły często kontrowersyjne i spóźnione decyzje rządowe.
Po przeanalizowaniu przedłożonego przez Panią Burmistrz Miasta i Gminy Barbarę
Wierzbińską sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. Komisja nie stwierdziła uchybień w
zakresie gospodarności, legalności, a także rzetelności wykonania budżetu.
2. Dochody budżetu Gminy Dolsk w 2021 roku wyniosły 31 502 356,45 zł, a ich realizacja
stanowiła 103,03 % planu.
Dochody bieżące Gminy Dolsk w 2021 roku wykonano na kwotę 30 019 233,64  zł,
tj. 102,89 % planu, a dochody majątkowe na kwotę 1 483 122,81 zł,
tj. 105,99 % w stosunku do planu.
3. Wydatki budżetu Gminy Dolsk w 2021 roku wyniosły 28 000 563,81 zł, co stanowi
96,33% planowanej kwoty rocznej.
Wydatki bieżące Gminy Dolsk w 2021 roku zrealizowano na kwotę 27 424 283,25 zł tj.
96,94% planu, a wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 576 280,56 zł tj. 74,31% planu.
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Realizacja dochodów jak i wydatków oraz przychodów i rozchodów nie budzi zastrzeżeń
Komisji i jest zgodna z podjętymi uchwałami Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Komisja po przeanalizowaniu wydatków bieżących Urzędu Miasta i Gminy jak i pozostałych
jednostek  budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego nie wnosi zastrzeżeń co
do ich celowości i zgodności z prawem.
4.   Z budżetu gminy udzielono różnym podmiotom dotacji i nie nastąpiło naruszenie zasad
udzielania dotacji z budżetu gminy.
5. Gmina Dolsk w 2021 roku otrzymała środki z FUNDUSZU PRZEWCIWDZIAŁANIA
COVID-19 na realizację programów:

· ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ w kwocie 29 500,00 zł

· WSPIERAJ SENIORA w kwocie 4318,98 zł

· LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI w kwocie 154 500,00 zł z czego w 2021 roku
wykorzystano    125 044,00 zł

Ponadto Gmina otrzymała w ramach konkursu „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ” środki w
wysokości 500 tys. złotych, które zostaną zrealizowane w 2022 roku oraz z Programu
„POLSKI ŁAD” w kwocie 33 000,00 zł na dofinansowanie organizacji wycieczek szkolnych.
6.   Burmistrz Miasta i Gminy Pani Barbara Wierzbińska, realizując zadania związane
z wykonaniem budżetu, rozdysponowując środki i dotacje otrzymane z budżetu państwa,
kierowała się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w  gospodarowaniu
środkami publicznymi.
7.   Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 r. bardzo szczegółowo
opisuje stan posiadania. W informacji przedstawiono ilościowo i wartościowo posiadany
majątek oraz zaistniałe zmiany od ostatniego okresu sprawozdawczego.

Powyższe fakty dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za
2021 rok i wystąpienia do Rady Miasta i Gminy Dolsk z wnioskiem   o udzielenie
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pani Barbary Wierzbińskiej.

· Przewodniczący R. Nawrot odczytał opinię RIO nr SO-11/0955/85/2022 z dnia
24 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z wykonania
budżetu Gminy za 2021 rok. Skład Orzekający RIO w Poznaniu, wyraził opinię, że wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok został
należycie uzasadniony. Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Po odczytaniu wszystkich opinii Przewodniczący Rady R. Nawrot zarządził dyskusję.
W dyskusji wzięli udział:
- Radny J. Kaczmarek – odczytał opinię Klubu Radnych Gminy Dolsk w sprawie udzielenia
Barbarze Wierzbińskiej, Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk absolutorium za 2021 rok.
Załącznik nr 12 do protokołu.
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 - Przewodniczący RMiG Dolsk – spytał, kto był obecny na wspomnianym posiedzeniu
Klubu Radnych Gminy Dolsk.
Radny początkowo unikał odpowiedzi na to pytanie, jednak po naciskach Przewodniczącego
udzielił poniższej informacji.
- Radny J. Kaczmarek – obecni byli następujący radni: Jarosław Kaczmarek, Andrzej
Michałowski, Krystian Mejza oraz Janina Pawełczyk.

Przewodniczący Rady wobec braku zgłoszeń kolejnych osób do udziału w dyskusji, zamknął
dyskusję i poinformował, że podjęcie uchwały następuje bezwzględną większością
ustawowego składu rady. Na sali obecnych jest 13 radnych wobec czego rada władna jest do
podjęcia uchwały. O wyniku decyduje bezwzględna większość ustawowego składu rady.
Następnie przystąpił do odczytania projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok wraz  z
uzasadnieniem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305), Rada Miasta i Gminy
Dolsk uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2021.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
sporządził sprawozdanie i przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Dolsk za 2021 r. oraz sprawozdanie finansowe. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. Komisja
Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Dolsk zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe za
2021 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok oraz informację o stanie mienia
komunalnego. Pismem z dnia 17 maja 2022 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dolsk za 2021 rok. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna Izbę
Obrachunkową w Poznaniu. Zgodnie z art. 271 ustawy o finansach publicznych organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium w
terminie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym.

Głosowano w sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2021 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (10)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak,
Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Kaczmarek, Krystian Mejza, Janina Pawełczyk,
NIEOBECNI (1)
Andrzej Michałowski

Uchwała nr XLIV/295/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy Dolsk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok została przyjęta
10 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się” oraz „nieobecności” 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

- Mieszkanka Dolska K. Trybuś – pogratulowała Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk za
otrzymane absolutorium oraz życzyła zdrowia i wytrwałości.

- Burmistrz B. Wierzbińska podziękowała za udzielone absolutorium. Słowa podziękowań
skierowała do pracowników, kierowników jednostek  za zaangażowanie i codzienną pracę.

Odniosła się do zarzutów dotyczących nie wykonania przez gminę dużych inwestycji.
„Dużych inwestycji nie wykonaliśmy ale szereg drobnych prac, które od bardzo dawna
czekały na to żeby je wykonać.
Dzięki racjonalnemu i oszczędnemu gospodarowaniu środkami finansowymi sytuacja
finansowa gminy jest stabilna. Wobec galopującej inflacji, wzrostu cen gazu, opału, paliw,
materiałów czy kosztów pracy możemy w miarę spokojnie pokrywać wszystkie bieżące
wydatki.
Wypracowana przez Nas „poduszka finansowa” pozwala zmierzyć się ze wszystkimi,
bieżącymi problemami. Dzięki nadwyżce budżetowej możemy spokojnie pracować nie
zaciągając kolejnych kredytów. W ostatnich trzech latach poprzez oszczędną gospodarkę
udało Nam się spłacić wszystkie wcześniej zaciągnięte zobowiązania. W roku ubiegłym udało
Nam się pozyskać kwotę 3 050 000,00 zł.”
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk raz jeszcze podziękowała za okazaną pomoc i wsparcie.
Na koniec Pani Burmistrz powiedziała: „pokora i delikatność wcale nie są cechami ludzi
słabych ale mocnych, którzy nie musza źle traktować innych by sami się czuć ważnymi".

Zarządzono 15 minutową przerwę w obradach, tj. od godz. 14:50 do 15:05
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10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2022 rok,

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Magdalena Surmicka.
W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:
1. Plan dochodów po zmianach wynosi 24 408 522,35 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi i majątkowymi odpowiednio:
750 Administracja publiczne
W rozdziale 75095 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane dochody w § 6330 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin i związków
powiatowo – gminnych) o kwotę 4 500,00 zł na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji dla
gminy Dolsk.
758 Różne rozliczenia
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego:
- zwiększa się planowane dochody w § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę
158 515,00 zł.
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85395 Pozostała działalność:
-  zwiększa  się planowane  dochody  w  §  2057(Dotacja  celowa  w  ramach  programów
finansowanych 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 300 000,00 zł na zakup laptopów w
ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty
PGR”.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 24 369 722,35 zł .
Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 38 800,00 zł .

WYDATKI
1. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 089 281,81 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 10 000,00 zł
na przebudowę pobocza w Lubiatowie przy przystanku autobusowym.
710 Działalność usługowa
W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 22 150,00 zł.
750 Administracja publiczna
W rozdziale 75095 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych)
o kwotę 6 000,00 zł na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy Dolsk.
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801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę
158 515,00 zł.
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85395 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4217 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
300 000,00 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 4 000,00 zł na rozbudowę wigwamu w Pokrzywnicy.

Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 1 890 488,82 zł,
plan wydatków bieżących 24 198 792,99 zł.
Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 37 650,00 zł:
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 37 650,00 zł.

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy 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, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Andrzej Michałowski

Uchwała nr XLIV/296/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie zmiany uchwały
budżetowej miasta i gminy na 2022 rok została przyjęta 13 głosami „za”, przy „nieobecności”
1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 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:
Zwiększenie dochodów w 2022 r. 542 597,55 zł w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących 538 097,55 zł
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Zwiększenie dochodów majątkowych 4 500,00 zł

Zwiększenie wydatków w 2022 r. 580 247,55 zł w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących 570 247,55 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych 10 000,00 zł

Deficyt (plan) po zmianach 1 680 759,46 zł
Zwiększenie przychodów 37 650,00 zł

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, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Andrzej Michałowski

Uchwała nr XLIV/297/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029 została przyjęta 13 głosami „za”, przy
„nieobecności” 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

c) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze
przetargu,
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.
Działka nr 677/8 (wydzielona z działki nr 677/2) położona w Dolsku będąca przedmiotem
zbycia może być przeznaczona na powiększenie sąsiednich nieruchomości w drodze
przetargu ograniczonego, ponieważ nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Kompetencją Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy, podjęcie uchwały jest
niezbędne w celu uruchomienia procedury sprzedaży.

Głosowano w sprawie:
zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze przetargu,
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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, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Andrzej Michałowski

Uchwała nr XLIV/298/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie zbycia nieruchomości
niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze przetargu została przyjęta 13 głosami „za”,
przy „nieobecności” 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

d) w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego województwa
wielkopolskiego,
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk Romuald Nawrot.
Dnia 8 czerwca 2022 roku do Rady Miasta i Gminy Dolsk wpłynęło pismo od Marszałka
Województwa Wielkopolskiego w celu zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego
województwa wielkopolskiego.
Audyt krajobrazowy to dokument uchwalany przez Sejmik Województwa stanowiący
podstawę do podejmowania działań w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu w procesie
planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wnioski i rekomendacje sformułowane w
audycie będą miały swoje odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych poziomu
regionalnego i lokalnego. Wzmocnią one także ochronę krajobrazu w obszarach objętych
formami ochrony przyrody i zabytków t.j. w parkach narodowych i krajobrazowych,
rezerwatach przyrody, obszarach chronionego krajobrazu i parkach kulturowych, a także będą
mogły stanowić podstawę do prowadzenia polityki krajobrazowej w województwie.
Zgodnie z art. 38b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.) Zarząd województwa
przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do uchwalenia przez sejmik
województwa, zasięga opinii o projekcie od:
- regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
- dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych położonych w granicach województwa,
- wojewódzkiego konserwatora zabytków,
- rad gmin położonych na terenie województwa, z zastrzeżeniem, że brak zajęcia stanowiska
w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu audytu krajobrazowego uznaje się za
wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie w przedłożonym brzmieniu.
Uwzględniając powyższe regulacje Marszałek Województwa Wielkopolskiego zwrócił się do
Rady Miasta i Gminy Dolsk o zaopiniowanie projektu audytu krajobrazowego województwa
wielkopolskiego.
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Głosowano w sprawie:
zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego,

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, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Andrzej Michałowski

Uchwała nr XLIV/299/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie zaopiniowania projektu
audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego, została przyjęta 13 głosami „za”, przy
„nieobecności” 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

11. Interpelacje i zapytania radnych.
W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk - odczytała, a następnie złożyła 2 zapytania, które stanowią załącznik
nr 18 (RF.0003.9.2022), 19 (RF.0003.10.2022) do protokołu.

12. Wolne głosy i wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Radny J. Kaczmarek – odczytał wniosek mieszkańców Mełpina skierowany do Burmistrza
Miasta i Gminy Dolsk dotyczący wystąpienia do Burmistrza Śremu z wnioskiem o
wydłużenie linii autobusu podmiejskiego – linia nr 5 o miejscowość Mełpin.
Załącznik nr 20 do protokołu.
Podziękował także Pani Marii Schneider – Przewodniczącej MGKRPA w Dolsku oraz
pozostałym członkom za zwiększenie  kwoty dofinansowania działań profilaktycznych
nakierowanych na dzieci i młodzież z gminy.

-  Burmistrz  B.  Wierzbińska  – dnia 14.06.2022r. Burmistrz Śremu wystosował pismo
informując, iż przy pracach nad nowym rozkładem jazdy ponownie zostanie przenalizowany
wniosek o wydłużenie kursów linii 5 do miejscowości Międzychód oraz Mełpin. Nowy
rozkład jazdy będzie obowiązywał od 2023 roku. Na dzień dzisiejszy żadnych zmian w tym
temacie nie planują. Burmistrz zwróciła także uwagę na fakt, że kwota, którą w roku
bieżącym przekazujemy na funkcjonowanie linii nr 11, tj. 1 kurs autobusu wynosi 75 000,00
zł.
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- Radny J. Woroch – zwrócił się do Radnej Pawełczyk, która złożyła 2 zapytania. Informacje
o które prosi są jawne i niejednokrotnie omawiane na posiedzeniach poszczególnych komisji.
Zachęca do udziału w tychże komisjach. Gmina nie posiada dodatkowego pracownika, który
zajmie się przygotowaniem odpowiedzi na złożone zapytania. Prosi o szacunek do
pracowników samorządowych i ich pracy. Radny odniósł się także do tematu, poruszonego
przez Tomasza Frąckowiaka podczas debaty nad Raportem o stanie gminy Dolsk za rok 2021
– remontu ulicy Garncarskiej. W poprzedniej kadencji, ówczesny Burmistrz co roku
wprowadzał do budżetu propozycję remontu nawierzchni ulicy Garncarskiej w Dolsku,
ówczesna rada konsekwentnie co roku głosowała przeciwko. Radny na jednej z ostatnich sesji
ubiegłej kadencji prosił radnych o pozytywne przegłosowanie tej kwestii, żeby przygotowana
dokumentacja projektowa nie straciła ważności. Dokumentacja, która kosztowała
kilkadziesiąt tysięcy złotych „wyrzucona została do kosza”. Radny stwierdził, że wszystkie
zadania, które realizowane są dla miasta Dolsk w ocenie Pani Pawełczyk są złe. Kwestia
miododajnych drzew także była sprawą sporną. Wiele miast odchodzi od wykaszania rowów,
poboczy czy łąk. Zaczyna panować wszechobecna moda na łąki kwietne. Radny sam jest w
posiadaniu takiej łąki.

- Radna J. Pawełczyk (Ad Vocem) – stwierdziła, że do budżetu wprowadzona została kwota
25 000,00 zł tylko raz i było to w roku 2015. Projekt dokumentacji został wykonany na drogę
na ulicy Garncarskiej przez Burmistrza w 2008r. kilka lat później zlecił wykonanie
dokumentacji na ulicę Rybarską nie pytając radnych o zdanie. Dokumentacja na Międzychód
także niebyła aktualizowana, w konsekwencji tego trzeba było zrobić ją na nowo. Radna
dopytywała czy to że dokumentacja na Międzychód nie była aktualizowana to jest jej wina?
Aktualizacja tej dokumentacji powinna być zrobiona za kadencji obecnej rady ponieważ
kończył się jej termin. Radna nie czuje się winna za niewykonanie drogi na ulicy
Garncarskiej. W budżecie nigdy nie było zapisanej kwoty 800 000,00 zł czy 600 000,00 na to
zadanie. Wniosek o wykreślenie z budżetu złożył Radny Grycz, który stwierdził, że suma
przeznaczona na to zadanie jest zbyt niska. Odnośnie wykaszania dróg, Radna powiedziała, że
gmina wykasza tylko pobocza przy asfaltowych drogach gminnych, nie są wykaszane
pobocza przy polach, co jest często bardzo niebezpieczne.

- Radny J. Kaczmarek – odniósł się do tematu ulicy Garncarskiej w Dolsku. Zadanie to
zostało wykreślone na wniosek radnego Grycza, w zamian została wyremontowana kuchnia w
przedszkolu w Wieszczyczynie. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych co roku odbywała
wizję lokalną ulicy Garncarskiej i wnioskowała o obniżenie trzech studzienek
kanalizacyjnych  oraz  o  usunięcie  lipy  rosnącej  koło  Kościoła  p.w.  Św.  Ducha  w  Dolsku,  o
wycięcie żywopłotu który wrastał w chodnik. Nie doczekali się realizacji.

- Radny J. Woroch (Ad Vocem) – podsumował, że nie zrobienie drogi na ulicy Garncarskiej
w jego ocenie jest zasługą Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Dolsk i niektórych radnych
poprzedniej kadencji.
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- Przewodniczący Rady R. Nawrot – odniósł się do poruszonej kwestii zwiększenia diet
radnych, gdy podczas debaty mieszkaniec Dolska podkreślił, że podwyżka ta będzie
kosztował podatników ponad 30 000,00 zł., nie wie skąd to wyliczenie? Przewodniczący nie
zauważył, żeby radni oponujący w tym temacie, zwracali diety. Uchwała nie dotyczyła
podwyżki jaką radni sobie „wymarzyli” tylko zmiany formy naliczania diety.

13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
   Rada Miasta i Gminy Dolsk
           Romuald Nawrot

Protokolant
Julia Kotkowiak


