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RF.0002.11.2022

Protokół nr XLVIII/2022

z XLVIII Sesji odbytej w dniu 24 października 2022r.

Obrady rozpoczęto 24 października 2022r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:11 tego
samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

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

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

Powiatowy,
6. 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.
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XLVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Radni zostali
poproszeni o potwierdzenie swojej obecności poprzez zagłosowanie w programie e – Sesja,
aby stwierdzić prawomocność obrad. Przewodniczący poinformował, że na sali obecnych jest
13 radnych, wobec czego rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący poinformował, że obrady rady miasta i gminy są transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania te są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Dane osobowe są chronione zgodnie z
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Obowiązek
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.
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 2/
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 3/
Przewodniczący Rady R. Nawrot przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

O godzinie 14:13 do grona radnych dołączył radny Szymon Taciak.

5. Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2021:
a) analizę oświadczeń majątkowych pracowników przedstawiła Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Dolsk Mirella Godawa,/załącznik nr 4/

b) analizę oświadczeń majątkowych radnych przedstawiał Przewodniczący Rady Miasta i
Gminy Dolsk./załącznik nr 5/

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok,
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.
W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 244 757,04 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi i majątkowymi:
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych:
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- zwiększa się planowane dochody w § 2680 (Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych) o kwotę 466 748,92 zł, środki otrzymane na wniosek
Burmistrza jako rekompensata z tytułu utraconych dochodów przez gminy w roku 2018
w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych
W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- zwiększa się planowane dochody w § 0010 (Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych) o kwotę 962 806,00 zł,
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 3 000,00 zł,
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę
2 760,00 zł,
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (Wpływy z usług) o kwotę 4 400,00 zł,
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
 - zmniejsza się planowane dochody w § 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-
19) na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
Covid-19) o kwotę 4 590 000,00 zł,
W rozdziale 85395 Pozostała działalność
 - zwiększa się planowane dochody w § 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19)
na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-
19) o kwotę 4 877 245,00 zł,

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 31953081,93 zł .
Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 291 675,11 zł.

WYDATKI
1. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 919 991,58,58 zł

Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi odpowiednio:
600 Transport i łączność
W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o 5 000,00 zł
na wniosek sołectwa Mełpin,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o 3 000,00 zł na
wniosek sołectwa Małachowo,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 11 000,00 zł
na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
700 Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych) o kwotę 45 000,00 zł
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710 Działalność usługowa
W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 22 140,00 zł
750 Administracja publiczna
W rozdziale 75023 Administracja publiczna:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 30 000,00 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 § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 15 000,00
zł,
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 4 500,00 zł na wniosek sołectwa Małachowo,
W rozdziale 75495 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 500,00 zł
na wniosek sołectwa Małachowo
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
2 760,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 82 700,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę
40 600,00 zł,
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 12 000,00
zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę
250 000,00 zł
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 4 400,00 zł,
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 4 500 000,00
zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników)
o kwotę 65 050,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę
11 358,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy i Fundusz
Solidarnościowy) o kwotę 1 592,00 zł,
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- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
7 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 4 400,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 600,00 zł,
W rozdziale 85395 Pozostała działalność
- zwiększa się planowane wydatki w § 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 4 781 500,00
zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników)
o kwotę 67 350,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę
11 759,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy i Fundusz
Solidarnościowy) o kwotę 1 648,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
7 400,00 zł,
-  zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 988,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 600,00 zł,
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1 323,55
zł w tym:
* na wniosek sołectwa Ostrowieczno
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 123,55 zł,
* na wniosek sołectwa Masłowo
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 200,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
1 649,72 zł w tym:
* na wniosek sołectwa Małachowo
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 411,52 zł,
* na wniosek sołectwa Masłowo
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 061,24 zł,
W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 86,96 zł na wniosek sołectwa Księginki,
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
363,62 zł w tym:
* na wniosek sołectwa Ostrowieczno
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 450,58 zł,
* na wniosek sołectwa Księginki
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 86,96 zł,
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- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 5 000,00 zł
na wniosek sołectwa Mełpin,
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92601 Obiekty sportowe:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 8 430,00
zł,
W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy i Fundusz
Solidarnościowy) o kwotę 2 400,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 40 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 3 500,00 zł,
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 425,87 zł na wniosek sołectwa Ostrowieczno,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 161,52 zł,
w tym:
* na wniosek sołectwa Małachowo
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 411,52 zł,
* na wniosek sołectwa Masłowo
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 250,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 588,76 zł
w tym:
* na wniosek sołectwa Mszczyczyn
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 800,00 zł,
* na wniosek sołectwa Ostrowieczno
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 000,00 zł,
* na wniosek sołectwa Masłowo
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 611,24 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 800,00 zł na wniosek sołectwa Mszczyczyn.

Po zmianach:
plan wydatków bieżących wynosi 30 987 651,85 zł,
plan wydatków majątkowych 1 932 339,73 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 3 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
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Głosowano w sprawie:
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław
Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk,
Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

Uchwała nr XLVIII/312/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok, została uchwalona
14 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 omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 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. 1 970 015,92 zł w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących 1 970 015,92 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r. 964 491,00 zł w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących 1 004 277,96 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych 39 786,96 zł
Deficyt (plan) po zmianach 675 234,54 zł
Zmniejszenie przychodów 1 005 524,92 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę
gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą
towarzyszącą. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024, a jego łączne nakłady
finansowe wynoszą 6 500 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu
Inwestycji Strategicznych Polski Ład w związku z czym skorygowano pozycję 1.2.2
(Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje)
w kolumnach dotyczących 2023 i 2024 roku, kolejno o 2 275 000,00 zł oraz 3 250 000,00 zł.
Ponadto dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. Zimowe utrzymanie dróg
gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w sezonie zimowym 2022/2023.

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



8

Przewodniczący komisji J. Woroch poinformował, że projekt uchwały został omówiony na
posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 – 2029,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław
Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk,
Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

Uchwała nr XLVIII/313/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 roku w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 – 2029, została
uchwalona  14 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

c) w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych
do budżetu gminy,
Projekt uchwały ponownie omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.
Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o finansach publicznych samorządowy – zakład budżetowy
wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych,
ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego postanowi inaczej. Niniejsza uchwała zwalnia Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dolsku z obowiązku dokonania takiej wpłaty jednocześnie określając cel przeznaczenia
takiej nadwyżki – nadwyżkę środków obrotowych Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku
przeznaczy każdorazowo na realizację zadań statutowych.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk – w jakiej wysokości planowana jest nadwyżka?
- Skarbnik M. Surmicka – kwota nadwyżki jeszcze nie jest znana.
- Radna J. Pawełczyk – jeżeli podejmujemy dzisiaj uchwałę w sprawie nadwyżki to
rozumiem, że owa nadwyżka będzie?
- Skarbnik M. Surmicka – uchwała podejmowana jest w celu, aby zapobiec wzrostowi opłat
za wodę, żebyśmy nie musieli zwracać się do RZGW Wody Polskie o zmianę (zwiększenie)
stawek w związku z rosnącymi kosztami utrzymania ZGK, głównie chodzi o energię. W
przypadku wystąpienia nadwyżki środków obrotowych, będzie ona w przyszłym roku na ten
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cel przeznaczona. Jeżeli nadwyżka nie wystąpi, prawdopodobnie będzie trzeba zwiększyć
stawki opłat za wodę.

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 4 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały

Głosowano w sprawie:
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
gminy.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław
Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk,
Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

Uchwała nr XLVIII/314/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 roku w
sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy, została
uchwalona  14 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Uchwały podatkowe zostały omówione przez Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk Magdalenę
Surmicką.
Górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na rok 2023 zostały ogłoszone
w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 731).
Stawki te, ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku,
w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. (M.P. z 2022
r. poz. 696), wskaźnik ten wzrósł o 11,8%.
Wobec powyższego, analogicznie proponuje się podwyższenie stawek podatku od
nieruchomości na terenie miasta i gminy Dolsk na rok 2023 o 11,8%.
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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 1 radnego.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

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

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

Uchwała nr XLVIII/315/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, została uchwalona
13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” oraz nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Projektowana uchwała stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.)
obligującej rady gmin do określenia w drodze uchwały rocznych stawek podatku od środków
transportowych.
Minimalne stawki podatku od środków transportowych przeliczone są na następny rok
zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października
danego roku  w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – w
przypadku gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%. Do przeliczenia stawek stosuje
się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy.
Proponowane stawki nie przekraczają stawek maksymalnych przewidzianych dla
poszczególnych przedmiotów opodatkowania, wobec powyższego analogicznie proponuje się
podwyższenie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Dolsk
na rok 2023 o 11,8%.
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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 1 radnego.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław
Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk,
Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

Uchwała nr XLVIII/316/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, została
uchwalona 14 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

f) w sprawie opłaty targowej,
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) Radzie Gminy przypisano kompetencje do
wprowadzenia opłaty targowej oraz określania zasad ustalenia i poboru oraz terminów
płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów.
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach,                           z  zastrzeżeniem   ust.  2b,  który ma brzmienie:  „Opłacie
targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach”.
Od 1 stycznia 2023 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk określa dzienną stawkę opłaty targowej
w wysokości 32,00 zł.
Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 731) w
sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, określił
górną stawkę opłaty targowej, która nie może dziennie przekroczyć 953,38 zł.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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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 1 radnego.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
w sprawie opłaty targowej.

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

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

Uchwała nr XLVIII/317/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 roku
w sprawie opłaty targowej, została uchwalona 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym
się” oraz nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

g) w sprawie opłaty od posiadania psów,
Proponuje  się opłatę od  posiadania  psów  obowiązującą na  terenie  miasta  i  gminy  Dolsk  w
2023 roku w wysokości 42,00 zł,  stanowi 28% stawki górnej, która wynosi 150,93 zł od
jednego psa.
W związku z brakiem punktu kasowego - opłata od posiadania psów płatna bezpośrednio na
rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk Nr 58 90 84 1013 0200 0143 2000 0001
w terminie do 15 marca roku podatkowego.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu 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 1 radnego.
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Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
w sprawie opłaty od posiadania psów.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław
Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk,
Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

Uchwała nr XLVIII/318/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów, została uchwalona 14 głosami „za” przy nieobecności
1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

h) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami na rok 2023,
Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza Mirella Godawa.
Obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zawarty został
w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zmianami).
Program współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie
współpracy z tymi podmiotami w danym roku oraz stanowi uszczegółowienie przedmiotu tej
współpracy, określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Dolsk z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizację zasad partnerstwa
i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz
gminy do dysponowania środkami publicznymi.
Wymienione w programie współpracy zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach
działalności pożytku publicznego, które wymienione zostały w § 4 ust. 1 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jednocześnie stanowią katalog zadań,
które gmina Dolsk wskazała jako własne priorytety.
W toku konsultacji, przeprowadzonych w dniach od 20 września 2022 r. do dnia 30 września
2022 r., dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami na rok 2023, zgodnie z uchwałą Nr LI 328/10 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 06 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania      z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi



14

i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego                       i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, nie zgłoszono żadnego
wniosku ani żadnych zastrzeżeń do treści programu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest 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 4 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na rok 2023.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław
Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk,
Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

Uchwała nr XLVIII/319/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 roku
w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na rok 2023, została uchwalona 14 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

i) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk,
Projekt uchwały ponownie omówiła Zastępca Burmistrza Mirella Godawa.
W związku ze zmianami ustawy - Karta Nauczyciela, wprowadzonymi z dniem 1 września
2022 r. ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) w zakresie awansu zawodowego
nauczycieli, w tym wprowadzeniem w art. 9ca ust. 11-13 Karty Nauczyciela funkcji mentora,
którego zadaniem będzie wspieranie na bieżąco nauczyciela początkującego w procesie
wdrażania do pracy           w zawodzie, zmienione zostało rozporządzenie Ministra Edukacji
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Narodowej i Sportu z dnia       31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  416  ze  zm.),            w  którym  w   5  pkt  2  lit.  c,  w  miejsce
dotychczasowego dodatku funkcyjnego dla opiekuna stażu, wprowadzono dodatek funkcyjny
dla mentora.
Jednocześnie, w   2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.
1798) w okresie do dnia 31 sierpnia 2027 r.  zachowano uprawnienie do dodatku funkcyjnego
w odniesieniu do nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla
nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art.
10 ust. 1-5 cyt. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela oraz
niektórych innych ustaw.

Mając powyższe na uwadze, następuje konieczność dokonania zmiany w uchwale
Nr XII/79/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r.
poz. 7293) poprzez wprowadzenie funkcji mentora i określenie dla niego wysokości dodatku
funkcyjnego.
Ponadto, nauczyciele, którzy będą pełnili funkcję mentora są uprawnieni do otrzymania
dodatku funkcyjnego z tego tytułu począwszy od dnia 1 września 2022 r. dlatego też niniejsza
zmiana w regulaminie wynagradzania obowiązywać będzie również od  tego dnia. Przepis art.
5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) dopuszcza możliwość nadania aktowi normatywnemu
wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie. Przyjmuje się, że zasady te nie zostaną naruszone, jeżeli przepisy
mające działać z mocą wsteczną nie wprowadzają obowiązków, a wsteczne przyznanie
określonych uprawnień, nie jest równoznaczne z pogorszeniem sytuacji podmiotów.
Mając na względzie, że uchwalane przez samorządy regulaminy wynagradzania będą określać
wysokość dodatku funkcyjnego dla nowej grupy nauczycieli (zmierzają do realizacji
uprawnień płacowych pracowników), nie ma przeszkód prawnych w zastosowaniu tego
rodzaju rozwiązania legislacyjnego.
Uchwała  nie podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
bowiem żaden z nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez
gminę Dolsk nie jest członkiem związku zawodowego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest 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.
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Przewodniczący komisji F. Szczepaniak poinformował, że projekt uchwały został omówiony
na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 4 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Dolsk.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław
Kaczmarek, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk,
Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski

Uchwała nr XLVIII/320/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Dolsk, została uchwalona 14 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

j) w sprawie przekazania petycji mieszkańców sołectwa Mszczyczyn z dnia
29 września 2022r. dotyczącej zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie gospodarstwa
rolnego dla chowu cieląt, młodych byczków wraz z infrastrukturą towarzyszącą
podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia,
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aneta Podpołucha omówiła projekt
uchwały.
Dnia 29 września 2022 r. mieszkańcy sołectwa Mszczyczyn wystąpili do Rady Miasta i
Gminy Dolsk z pismem, zatytułowanym „Petycja w sprawie zawieszenia postępowania
administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na
budowie gospodarstwa rolnego dla chowu cieląt, młodych byczków wraz z infrastrukturą
towarzyszącą” wnosząc o zawieszenie przedmiotowego postępowania.
Przedmiotowa petycja skierowana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
i Gminy Dolsk celem zaopiniowania. Komisja odbyła się 12 października 2022r.
Odnośnie  treści  merytorycznej  petycji  należy  stwierdzić,  że  kwestia  w  niej  zawarta  leży
w kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, jako organu wykonawczego gminy.
Wobec powyższego Rada Miasta i Gminy Dolsk nie jest organem właściwym do załatwienia
sprawy z powodu braku podstaw prawnych do działania we wskazanej kwestii.
W związku z powyższym członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rekomendują
przekazanie petycji Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.
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Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przekazania petycji mieszkańców sołectwa Mszczyczyn z dnia 29 września 2022r.
dotyczącej zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie gospodarstwa rolnego dla chowu cieląt,
młodych byczków wraz z infrastrukturą towarzyszącą podmiotowi właściwemu do jej
rozpatrzenia.

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

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

Uchwała nr XLVIII/321/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 roku
w sprawie przekazania petycji mieszkańców sołectwa Mszczyczyn z dnia 29 września 2022r.
dotyczącej zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie gospodarstwa rolnego dla chowu cieląt,
młodych byczków wraz z infrastrukturą towarzyszącą podmiotowi właściwemu do jej
rozpatrzenia, została uchwalona 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” oraz
nieobecności 1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

k) w sprawie przekazania petycji mieszkańców sołectwa Mszczyczyn z dnia
7 października 2022r. dotyczącej postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gospodarstwa rolnego
do chowu cieląt i młodych byczków wraz z infrastrukturą towarzyszącą” podmiotowi
właściwemu do jej rozpatrzenia.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aneta Podpołucha omówiła projekt
uchwały.
Dnia 7 października 2022 r. mieszkańcy sołectwa Mszczyczyn wystąpili do Rady Miasta
i Gminy Dolsk z pismem, zatytułowanym ,,Petycja w sprawie postępowania o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
gospodarstwa rolnego do chowu cieląt i młodych byczków wraz z infrastrukturą
towarzyszącą’’, wnosząc o wydanie negatywnej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, dotyczących przedsięwzięcia polegającego na budowie gospodarstwa
rolnego do chowu cieląt i młodych byczków wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o
numerze ewidencyjnym 211/8 i 214 w Mszczyczynie.
Przedmiotowa petycja skierowana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
i Gminy Dolsk celem zaopiniowania. Komisja odbyła się 12 października 2022r.
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Odnośnie treści merytorycznej petycji należy stwierdzić, że kwestia wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach leży w kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
jako organu wykonawczego gminy.
Wobec powyższego Rada Miasta i Gminy Dolsk nie jest organem właściwym do załatwienia
sprawy z powodu braku podstaw prawnych do działania we wskazanych kwestiach.
W związku z powyższym członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rekomendują
przekazanie petycji Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

W dyskusji wzięli udział:
-  Radny A. Michałowski – odniósł się do gospodarstwa w Mszczyczynie. Twierdzi, że brak
jest tam szamba oraz płyty na gnojówkę, a ścieki odprowadzane są do rowów. Gospodarstwo
znajduje się na wzniesieniu, a w bliskim sąsiedztwie znajduje się Kanał Obry. Ścieki mogą
skazić wodę, dojść może do skażenia środowiska. Płyta na gnojówkę czy zbiornik na ścieki
jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania każdego gospodarstwa.
-  Przewodniczący R. Nawrot – odniósł się do wypowiedzi radnego, że jeżeli są świadkowie
i domniemanie nadużyć trzeba zgłaszać to odpowiednim służbom. Czy Radny podjął
interwencję w tej sprawie?
- Radny A. Michałowski – radny odpowiedział, że nie podjął żadnych działań w tej sprawie.
- Przewodniczący R. Nawrot – Rada nie jest kompetentna do konkretnych działań
w powyższym temacie natomiast może podejmować różne interwencje pisemne.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
w sprawie przekazania petycji mieszkańców sołectwa Mszczyczyn z dnia 7 października
2022r. dotyczącej postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gospodarstwa rolnego do chowu cieląt i młodych
byczków wraz z infrastrukturą towarzyszącą” podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

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

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław
Kaczmarek, Krystian Mejza, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Andrzej Michałowski
NIEOBECNI (1)
Stanisław Kaźmierski
Uchwała nr XLVIII/322/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 roku
w sprawie przekazania petycji mieszkańców sołectwa Mszczyczyn z dnia 7 października
2022r. dotyczącej postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gospodarstwa rolnego do chowu cieląt i młodych
byczków wraz z infrastrukturą towarzyszącą” podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia,
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została uchwalona 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” oraz nieobecności
1 radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk - odczytała, a następnie złożyła zapytanie, które stanowi załącznik nr
17 (RF.0003.12.2022) do protokołu.

8. Wolne głosy i wnioski.
Brak.

9. Zakończenie obrad.
O godz. 15:11 Przewodniczący RMiG Dolsk zamknął posiedzenie XLVIII Sesji Rady Miasta
i Gminy Dolsk.

Przewodniczący
   Rady Miasta i Gminy Dolsk

             Romuald Nawrot

Protokolant
Julia Kotkowiak


