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RF.0002.8.2022

Protokół nr XLV/22

z XLV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 20 lipca 2022r. Obrady rozpoczęto
20 lipca 2022r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:41 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do
protokołu i przedstawionego poniżej wyszczególnienia.

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 ZGK w Dolsku,
7. Tomasz Frąckowiak – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Dolsku.

1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XLV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Przewodniczący
poinformował, że obrady rady miasta i gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania te są udostępniane w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej gminy. Dane osobowe są chronione zgodnie z
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Obowiązek
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informacyjny w tym zakresie umieszczony jest na drzwiach wejściowych na salę oraz na
stronie internetowej gminy Dolsk w zakładce transmisje sesji rady.

2. Złożenie ślubowania przez nowego radnego, poprzedzone wręczeniem zaświadczenia
o wyborze na radnego.
Przewodniczący RMiG Dolsk Romuald Nawrot poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Dolsku Pana Tomasza Frąckowiaka o zabranie głosu i wręczenie nowo
wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Następnie Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk odczytał tekst ślubowania, poprosił
nowo wybranego radnego o potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem: Ślubuję.
Po złożeniu ślubowania, radny został poproszony o zajęcie wskazanego miejsca w gronie
radnych.

3. Stwierdzenie quorum.
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.

4. Przedstawienie porządku obrad. /załącznik nr 2/
W dyskusji wzięli udział:
- radny J. Kaczmarek – zaproponował rozszerzenie porządku obrad o dodanie projektu
uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Głosowano w sprawie:
poszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego
Komisji Rewizyjnej.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (5)
Jacek Dorsz, Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk, Jan Rzepczyński
PRZECIW (6)
Monika Gmerek, Stanisław Kaźmierski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Filip
Szczepaniak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krystian Mejza
NIEOBECNI (3)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak, Szymon Taciak
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5. 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.

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

- Radny S. Kaźmierski – odniósł się do swojej rezygnacji z członkostwa w Klubie Radnych
Gminy Dolsk. Głównym powodem jego decyzji było nie udzielenie przez członków Klubu
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok dla Pani Burmistrz. Wyraził swoje
zadowolenie z decyzji o wystąpieniu z Klubu jeszcze przed wyborami uzupełniającymi do
Rady Miasta i Gminy Dolsk w Małachowie. Nie chciałby żeby jego osoba wiązana była w
jakikolwiek sposób z „aferą”, która wyniknęła krótko przed wyborami.

O godz. 14.14 do radnych dołączył radny Sz. Taciak

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok,
Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka wprowadziła trzy autopoprawki, nad
którymi radni musieli zagłosować oddzielnie:

Głosowano w sprawie 1 autopoprawki dotyczącej:
zwiększenia środków w budżecie na zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku
sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 25 000,00 zł.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza,
Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip
Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (2)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak

Głosowano w sprawie 2 autopoprawki dotyczącej:
zwiększenia środków w budżecie na zadanie inwestycyjne pn. remont Sali widowiskowej
w Dolsku o kwotę 34 000,00 zł.
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Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza,
Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip
Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (2)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak

Głosowano w sprawie 3 autopoprawki dotyczącej:
zmiany kwoty subwencji oświatowej – prawidłowa kwota to zwiększenie środków o
2 000,00 zł.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza,
Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak

Następnie Skarbnik MiG Dolsk przystąpiła do omówienia projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok.
W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 24 943 173,65 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi i majątkowymi.
700 Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zwiększa się planowane dochody w § 0770 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę 126 400,00 zł,
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
cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych:
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- zwiększa się planowane dochody w § 0340 (Wpływy z podatku od środków transportowych)
o kwotę 20 000,00 zł,
W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw:
- zwiększa się planowane dochody w § 0270 (Wpływy z części opłaty za zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) o kwotę 32 832,84 zł,
- zwiększa się planowane dochody w § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 14 391,00
zł,
- zwiększa się planowane dochody w § 0590 (Wpływy z opłat za koncesje i licencje) o kwotę
15 860,00 zł,
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
2 000,00 zł,
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę
23 140,00 zł
- zwiększa się planowane dochody w § 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) o kwotę 41 895,81 zł – zwrot środków wydatkowanych na zadania bieżące w
ramach Funduszu Sołeckiego,
- zwiększa się planowane dochody w § 6330 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych) o kwotę 44 849,11 zł – zwrot środków wydatkowanych na
zadania majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zwiększa się planowane dochody w § 6680 (Wpłata środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)
o kwotę 41 140,00 zł,
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:
- zwiększa się planowane dochody w § 2030 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych) o kwotę 80 000,00 zł na remont i wyposażenie stołówki szkolnej przy SP w
Dolsku,
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 6 600,00 zł,
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane dochody w § 2007 (Dotacja celowa w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
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pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205) o kwotę 300 000,00 zł,
- zmniejsza 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,
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zwiększa się planowane dochody w § 0840 (Wpływy ze sprzedaży wyrobów) o kwotę
406,50 zł

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 24 691 984,54 zł .
Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 251 189,11 zł .

WYDATKI

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 623 933,11 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi.
600 Transport i łączność
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 720,50 zł na
wniosek sołectwa Rusocin,
750 Administracja publiczna
W rozdziale 75095 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 2950 (zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności)
o kwotę 29 082,49 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 7 991,00
zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 22 671,68 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o
kwotę 34 000,00 zł,
757 Obsługa długu publicznego
W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty
i pożyczki:
- zwiększa się planowane wydatki w § 8110 (Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów
i pożyczek) o kwotę 120 000,00 zł,
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4790 (Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) o kwotę
2 000,00 zł,
W rozdziale 80104 Przedszkola
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- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 35 000,00
zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 35 000,00 zł,
W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
71 118,48 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 8 881,52 zł,
851 Ochrona zdrowia
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 6 000,00
zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4190 (Nagrody konkursowe) o kwotę 4 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
10 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 12 832,84 zł,
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej: zwiększa się planowane wydatki w § 4300
(Zakup usług pozostałych) o kwotę 6 600,00 zł,
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów: - zwiększa się planowane wydatki w § 4210
(Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 20 599,93 zł,
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
406,50 zł,
W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt:
- zwiększa się planowane wydatki w § 2310 (Dotacja celowa przekazana gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego) o kwotę 1 760,82 zł,
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 13 000,00 zł,
W rozdziale 92116 Biblioteki:
- zwiększa się planowane wydatki w § 2480 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury) o kwotę 37 800,00 zł,
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92601 Obiekty sportowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 25 000,00 zł, W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
5 770,00 zł ,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 10 000,00
zł,
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W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
4 492,00 zł w tym:
* na wniosek sołectwa Mszczyczyn zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 000,00 zł,
* na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki o kwotę
492,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 720,50 zł
na wniosek sołectwa Rusocin,
- zwiększa się planowane wydatki w § § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 492,00 zł
na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 4 000,00 zł na wniosek sołectwa Mszczyczyn.
Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 1 918 488,82 zł,
plan wydatków bieżących 24 705 444,29 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 4 głosami „za” przy nieobecności 1
radnego.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok,

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza,
Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak

Uchwała nr XLV/300/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok, została uchwalona 13
głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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b) w sprawie zmiany określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, terapeutów
pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze,
Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza Mirella Godawa.
Ustawa z dnia 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) wprowadza zmiany w treści art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b
ustawy Karta Nauczyciela. Przepis ten zawiera upoważnienie dla organów prowadzących do
ustalenia wymiaru pensum nauczycieli - specjalistów niewymienionych w tabeli zawartej
w ust. 3 ww. przepisu Karty Nauczyciela. Organ prowadzący ustala wymiar pensum dla
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych,
z zastrzeżeniem, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. Nowe brzmienie tej regulacji
rozszerza katalog tych specjalistów o pedagogów specjalnych.
W chwili obecnej na terenie Gminy Dolsk w przedmiotowym zakresie obowiązuje uchwała
Nr VIII/54/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a także określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i
doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.,
która to reguluje ww. kwestie. Określa ona tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć
wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz,
dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć dla: pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w wymiarze 22 godziny.
Biorąc pod uwagę powyższe organ prowadzący ustalił również dla nauczyciela - pedagoga
specjalnego - wymiar pensum 22 godziny tygodniowo.
Mając na uwadze obecny stan prawy, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

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:
zmiany określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a
także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
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psychologów, logopedów i doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza,
Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak

Uchwała nr XLV/301/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie
zmiany określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, a
także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów i doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, została uchwalona 13 głosami „za” przy
nieobecności 2 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny
2022/2023,
Projekt uchwały także omówiła Mirella Godawa Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, średnią cenę jednostki paliwa w
gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny
jednostki paliwa w gminie.
Wartość ta jest niezbędna dla określenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego
przewozu.
Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023, przyjęto
średnie ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny, w miesiącu czerwcu 2022 r.
otrzymane od właścicieli stacji paliw znajdujących się na terenie gminy Dolsk.
Średnią cenę benzyny wyliczono ze średnich cen benzyny Pb95, gdyż tylko taki rodzaj jest
sprzedawany na stacjach w gminie Dolsk.
Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny 2022/2023.

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



11

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:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny 2022/2023.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza,
Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak
Uchwała nr XLV/302/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny 2022/2023, została
uchwalona 13 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki
i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia
handlu w tym miejscu,
Kompetencją Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy. W dniu 25 maja 2022 r.
Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła uchwałę Nr XLIII/291/22 o wyznaczeniu miejsca do
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia
regulaminu prowadzenia handlu w tym miejscu.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu komisji w dniu 23 czerwca br. w
związku z postulatami mieszkańców postanowiła dokonać zmiany w uchwale i wyznaczyć
stoiska handlowe nr 1 i nr 4 do handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
zamiast stanowiska nr 1 i nr 3.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie
uchwały. Przewodniczący komisji J. Rzepczyński poinformował, że projekt uchwały został
omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
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Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w tym
miejscu,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza,
Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak

Uchwała nr XLV/303/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w tym
miejscu, została uchwalona 13 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

e) w sprawie przyłączenia się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno
opałowe,
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji o omówienie projektu uchwały.
Dnia 23 czerwca 2022 roku do Biura Rady Miasta i Gminy Dolsk wpłynęła petycja w sprawie
poparcia petycji dotyczącej obniżenia stawki vat na drewno opałowe. Nadawcą petycji jest
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" z siedzibą w Zdunach.
Zdaniem organizatorów petycji zerowa stawka VAT na drewno opałowe będzie dla obywateli
ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych nośników energii. Pozwoli
Polakom zabezpieczyć swoje gospodarstwa domowe na wypadek dalszych wzrostów cen
gazu, węgla i prądu. Będzie stanowić koło ratunkowe szczególnie dla najuboższych
obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną osiągalną alternatywą.
Podpis pod petycją można złożyć na stronie
https://www.openpetition.eu/pl/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-
opalowe Po zebraniu podpisów petycja zostanie skierowana do Premiera, Prezydenta oraz do
właściwych ministerstw.
Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która dokonała weryfikacji
petycji pod względem formalnym. Ustalono, że petycja spełnia wymagania formalne.
Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Dolsk
rekomenduje poparcie petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
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Głosowano w sprawie:
przyłączenia się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza,
Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
NIEOBECNI (2)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak

Uchwała nr XLV/304/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie
przyłączenia się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe, została
uchwalona 13 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji o omówienie projektu uchwały.
Po dokonaniu ustaleń, co do stanu faktycznego sprawy, skarga okazała się bezzasadna.
W sprawie ustalono, że: Gmina Dolsk odmówiła uznania roszczeń odszkodowawczych
skarżącego w związku z uszkodzeniem płotu jego nieruchomości przez odłamany konar
drzewa rosnącego na terenie gminnej nieruchomości. Skarżący został poinformowany
zarówno przez pracowników UMiG Dolsk jak i przez Zakład Ubezpieczeń, w którym Gmina
Dolsk wykupiła polisę OC, że odpowiedzialność za tego typu zdarzenia nie jest oparta na
zasadzie ryzyka, tylko winy. Gmina ponosi odpowiedzialność za skutki odłamania konaru
drzewa wtedy, gdy można jej przypisać winę za utrzymywanie drzewa w nienależytym stanie,
co następnie doprowadziło do zaistnienia danego zdarzenia w wyniku którego została
wyrządzona szkoda. W niniejszej sprawie Gmina nie może wziąć na siebie odpowiedzialności
za zdarzenia, w wyniku którego uszkodzeniu uległ sporny płot, gdyż jak ustalono stan
fitosanitarny drzewa był dobry. Przyczyną odłamania gałęzi drzewa były niekorzystne
warunki atmosferyczne, za co Gmina nie ponosi odpowiedzialności. Zarówno w
postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez Ubezpieczyciela, jak i w korespondencji z
pracownikami UMiG Dolsk, skarżący nie wskazał żadnej okoliczności mogącej stanowić
dowód na to, że gałąź została odłamana ze względu na zły stan drzewa, co mogłoby stanowić
uzasadnienie dla uznania zasadności roszczeń odszkodowawczych. W takich okolicznościach
zasadnym nie jest żaden z zarzutów kierowanych wobec Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
W sprawie szkody, której doznał autor skargi zostały dokonane należyte ustalenia, zarówno
co do faktów (przeprowadzono oględziny na miejscu zdarzenia) jak i co do okoliczności
prawnych. Tożsame z ustaleniami Burmistrza są również wyniki postępowania
likwidacyjnego przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń. Sprawa ma charakter sporu
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cywilnoprawnego i o ile autor skargi i jednocześnie poszkodowany nie zgadza się z
dokonanymi ustaleniami co do faktów lub z przyjętą ich kwalifikacją prawną, ma on prawo
do dochodzenia swoich racji na drodze postępowania sądowego, o czym został
powiadomiony.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Jacek Dorsz, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza,
Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip
Szczepaniak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janina Pawełczyk
NIEOBECNI (2)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Elżbieta Jańczak

Uchwała nr XLV/305/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie
przyłączenia się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe, została
uchwalona 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” oraz nieobecności 2 radnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

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

9. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:

- Radny J. Woroch – zaznaczył, że po raz ostatni chciałby poruszyć temat ulicy Garncarskiej
w Dolsku. Odniósł się do swojej wypowiedzi z ostatniej sesji, dotyczącej spornej ulicy.
Wskazał kilka dat i tak:
- posiedzenie Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych obyte w dniu 19 grudnia 2014r.,
radna J. Pawełczyk powiedziała: „…jeżeli chodzi o ul. Garncarską w Dolsku to powinno to
być zdjęte z projektu na wsiach są gorsze drogi jak ta ulica”, radny Z. Rusiak: „musimy
odejść z inwestycjami w Dolsku i robić więcej na wsiach, gdyż tam nic się nie robi.
Przykładem jest chociaż moja wieś Międzychód”.
- następnie w roku 2015, ówczesna radna J. Chojnacka wysunęła propozycję budowy ulicy
Garncarskiej w ramach środków, które wskazuje.
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Radni podsumowując analizę budżetu, zwracając uwagę na kondycję finansową gminy
wyjaśnili dlaczego podejmowanie kolejnych zobowiązań z jakimi wiąże się remont ulicy
Garncarskiej spotkał się z dezaprobatą członków komisji.
- w roku 2017 radny J. Woroch poinformował, że Komisja wyraziła opinię pozytywną co do
projektu budżetu i jednocześnie sugeruje podjęcie prac na ulicy Garncarskiej wskazując na
stan drogi oraz wskazując, że kończy się ważność dokumentacji.
- rok 2018 radny J. Woroch „błaga” o to żeby rada zainteresowała się drogą na ulicy
Garncarskiej, żeby przeznaczyć choćby małą kwotę, „wbicie łopaty” pozwoliłoby na
uchronienie dokumentacji, która niestety uległa przedawnieniu, co za tym idzie dokumentacja
„trafiła do kosza” dzięki staraniom radnej J. Pawełczyk.
Sesja z roku 2018 na której radny J. Woroch „błaga” o zajęcie się kwestią remontu ulicy
Garncarskiej była nagrywana przez jednego z mieszkańców Dolsk, nagranie dostępne jest na
youtube.com. Radny zachęca do obejrzenia.

Radny odniósł się także do wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk, które
odbyły się dnia 3 lipca 2022r., do szkalowani, fałszu, insynuacji, które to w plakacie zostały
zawarte. Zdaniem radnego kandydatka na radną, która startowała w tych wyborach bardzo
dużo zyskała swoją postawą i decyzją. Nie w ten sposób powinniśmy budować dobro Naszej
gminy. W radzie potrzebni są ludzie niezależni. Radny odniósł się także do kwestii
zatrudniania pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, do rzekomej protekcji.
Na zakończenie radny przytoczył słowa polskiej noblistki Olgi Tokarczuk: „Bóg stworzył
człowieka z oczami do przodu, a nie z tyłu głowy co znaczy, że człowiek ma zajmować się
tym co będzie, a nie tym co było”.
- Przewodniczący RMiG R. Nawrot – także odniósł się do sesji absolutoryjnej z 15 czerwca
2022r. Klub Radnych Gminy Dolsk ustami rannego J. Kaczmarka mówił o nie
wykorzystanych środkach, lokatach które mogły być spożytkowane, o zmarnowanych
pieniądzach, które były bezpodstawnie zabrane ze Spółek Wodnych i nie wykorzystane na
wymianę pieców. W związku z tymi zarzutami Przewodniczący wystosował pismo do
Burmistrza MiG Dolsk z prośbą o ustosunkowanie się do ww. kwestii.
- Skarbnik M. Surmicka – chciała odnieść się do nadwyżki budżetowej, która została
wypracowana w roku 2021.
W 2021 r. Gmina Dolsk wypracowała nadwyżkę budżetową w wysokości 3 501 792,64 zł.
Na kwotę tą składają się:
- otrzymana subwencja dodatkowa – 652 703,00 zł,  (20-12-2022)
- subwencja na kanalizację – 1 074 652,00 zł,  (02-12-2022)
- konkurs rosnąca odporność – 500 000,00 zł,  (20-12-2022)
Łączna wartość tych środków to 2 227 355,00 zł.
Środki te wpłynęły na konto Gminy w grudniu 2021 r. Niestety tak krótki czas do końca roku
budżetowego nie pozwolił na ich wydatkowanie do końca 2021 r. roku budżetowego.
Wpłynęły one na nadwyżkę budżetową.
Pozostała kwota nadwyżki wypracowana w roku 2021 to 1 274 437,64 zł. Oczywiście można
było te środki w jakikolwiek sposób zagospodarować w roku ubiegłym. Co stanowiło
blokadę? A mianowicie: w lipcu ubiegłego roku Gmina złożyła 3 wnioski o dofinansowanie
w ramach I edycji Polskiego Ładu na:
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- Rozbudowę Szkoły Podstawowej oraz budowę Sali sportowej przy budynku szkoły w
Masłowie – na kwotę 4 500 000,00 zł (w tym wkład własny – 675 000,00 zł),
- Modernizację Sali sportowej w Dolsku - na kwotę 900 000,00 zł (w tym wkład własny –
90 000,00 zł),
- Przebudowę drogi gminnej w Międzychodzie na kwotę 3 000 000,00 zł (w tym wkład
własny – 150 000,00 zł).
Gdyby Gmina otrzymała środki na wszystkie zadania należałoby zabezpieczyć w budżecie
kwotę własną 915 000,00 zł. Nabór został rozstrzygnięty dopiero w listopadzie (pierwszy
termin był na połowę września).
Otrzymaliśmy dofinasowanie do zadania ostatniego (droga w Międzychodzie). Stąd wynika
brak wykorzystania tych środków w ubiegłym roku.
Do projektu budżetu na rok 2022 wprowadzono z tych środków 520 000,00 zł. W pierwszym
półroczu 2022 r. nakłady na wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 1 216 381,00 zł.
Cały czas trzeba mieć na uwadze doszacowanie wynagrodzeń w oświacie oraz drastyczny
wzrost cen energii elektrycznej, gazu, opału i paliw co niestety pociąga za sobą wzrost cen
towarów i usług. W związku z galopującą inflacją i podwyżką stóp procentowych wzrosły
również koszty zobowiązań z tytuły emisji obligacji. W stosunku do roku 2021 na chwilę
obecną o 50% przy półtoramilionowym mniejszym zadłużeniu w stosunku do początku roku
2021.
W roku 2021 zadłużenie zmalało o kwotę 1 182 000,00 zł w pierwszym półroczu 2022
spłaciliśmy 400 000,00 zł.
- Przewodniczący RMiG R. Nawrot – w związku ze stwierdzeniem jakie padło podczas
obrad XLIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 15 czerwca 2022r., o bezpodstawnym
umniejszeniu dotacji dla Spółek Wodnych w Śremie na korzyść dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów związanych z wymianą systemów grzewczych na ekologiczne źródła
ciepła wystosowałem pismo do Burmistrza MiG Dolsk z prośbą o ustosunkowanie się do ww.
kwestii.
Otrzymana odpowiedź: podstawą umniejszenia dotacji dla Spółek Wodnych w Śremie była
Uchwała nr XXVIII/185/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 stycznia 2021r.
W 2020 roku wysokość składki dla Gminnej Spółki Wodnej Dolsk wynosiła 29,00 zł/ha, a jej
ściągalność 82,83% co stanowiło kwotę 47 609,00 zł. Gminna Spółka Wodna Dolsk poza
dotacją z budżetu gminy Dolsk otrzymała również dotację z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w wysokości 12 380,00 zł oraz Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w wysokości 12 463,00 zł. Łączny dochód Spółki w 2020 roku wyniósł
122 452,00 zł. Na przełomie ostatnich lat środki z dotacji budżetu Gminy Dolsk w wysokości
50 000,00 zł stanowiły blisko 2/3 wartości realizowanego w danym roku zadania, a udział
spółki wodnej jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania wynosił ok. 25 000,00
zł co stanowi niespełna 1/3 wartości zadania. Po analizie sprawy KRiOŚ uznała aby
zmniejszyć udział środków budżetu gminy Dolsk w działalności Spółki Wodnej do wys.
30 000,00 zł. W związku ze zwiększeniem w budżecie gminy kwoty na dofinansowanie
wymiany źródeł ciepła w 2021r. ostatecznie można było udzielić ok. 18 dotacji. Podpisani 17
umów, z czego rozliczono 14. Niewykorzystana kwota nie wynika z małego zainteresowania
mieszkańców gminy jak stwierdzono na Sesji RMiG Dolsk, a jedynie czynnikami



17

niezależnymi m.in. nie wywiązaniem się Spółki Gazowej z terminowego podłączenia
nieruchomości wnioskodawców do sieci gazowej.

Przewodniczący zwrócił także uwagę na wniosek który na poprzedniej sesji złożył radny J.
Kaczmarek dotyczący przedłużenie linii autobusowej Mełpin – Śrem. Burmistrz udzieliła
odpowiedzi, że Gmina Śrem na ówczesny czas nie zamierza zmieniać rozkładu jazdy. Pan
Kaczmarek następnego dnia pojawił się w  Gminie Śrem dopytując o szczegóły w
powyższym temacie. Przewodniczący nie rozumie takiego zachowania i braku zaufania do
Pani Burmistrz. Przewodniczący poruszył także kwestie spornych wysokości diet rannych.
Zwrócił także uwagę na zachowanie niektórych radnych, np. w trakcie wręczania Pani
Burmistrz kwiatów przez mieszkankę Dolska za uzyskanie absolutorium. Ubolewa nad
brakiem współpracy między radnymi.
- Radny S. Kaźmierski – wyraził swoje niezadowolenie z tego „co dzieje się w radzie”.
Odniósł się do tego, że zarzucano mu będąc Przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej
Dolsk, że spółka podupadła po zmniejszeniu udziału środków budżetu gminy Dolsk w
działalności Spółki Wodnej. Pełniąc funkcję Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej
Dolsk, nie ma sobie nic do zarzucenia. Życzy nowemu Przewodniczącemu – radnemu J.
Kaczmarkowi samych sukcesów i utrzymania spółki w takiej kondycji jaką jemu samemu
udało się wypracować.
Zwrócił się także do radnej J. Pawełczyk w związku z sytuacją, która miała miejsce podczas
wyborów uzupełniających do RMiG Dolsk w Małachowie. Wyraził swoje niezadowolenie do
ciągłego poruszania tematu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze.
Radny życzy wszystkim dużo zdrowia, rekomenduje „iść naprzód” i cieszy się ze swojego
wystąpienia z Klubu Radnych Gminy Dolsk.
- Radna J. Pawełczyk – odniosła się do ostatnich dwóch lat poprzedniej kadencji, do
spotkań, które odbywały się w świetlicy wiejskiej w Drzonku na które zapraszany był także
ówczesny Pan Burmistrz i wówczas radny Kaźmierski nastawiał uczestników spotkania
przeciwko Burmistrzowi.
- Radny S. Kaźmierski –  Radna  rozbawiła  go  tym  zarzutem  i  dziwi  się,  że  J.  Pawełczyk
„gra w ten sposób”.
- Radny J. Rzepczyński – przypomniał radnej jak podczas spotkania z radnymi w świetlicy
wiejskiej w Nowieczku narzucała im co i w jaki sposób mają mówić na sesji. Sama tak
postępuje, a stawia zarzuty innym.

10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk podziękował i zakończył obrady 45 sesji Rady
Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodniczący
   Rady Miasta i Gminy Dolsk

Romuald Nawrot

Protokolant  Julia Kotkowiak


