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RF.0002.1.2022

Protokół nr XXXVIII/22

z XXXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 26 stycznia 2022.
Obrady rozpoczęto 26 stycznia 2022 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:07 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków według listy obecności, która stanowi załącznik nr
1 go 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. Paweł Taciak
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 – Zastępca Kierownika Referatu Finansowego,
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
5. Witold Opielewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji / Radny

Powiatowy,
6. Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk,
7. Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku,
8. Alicja Olschak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku,
9. Mieszkańcy gminy.
10. Przedstawiciel prasy.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XXXVIII 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
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. Przedstawienie porządku obrad. /załącznik nr 2/
Wobec braku wniosku o rozszerzenie porządku obrad Przewodniczący Rady R. Nawrot
poinformował, że porządek obrad pozostaje bez zmian, w formie przedstawionej w
zaproszeniu.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. /załącznik nr 3/
Burmistrz Barbara Wierzbińska przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,
natomiast Skarbnik Magdalena Surmicka , poinformowała o wydanych w tym okresie
Zarządzeniach Burmistrza.

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

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.
M. Surmicka poinformowała, że w projekcie uchwały budżetowej proponowane są
następujące zmiany:
1. Plan dochodów pozostaje bez zmian.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 22 104 644,00 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, odpowiednio:
WYDATKI
600  Transport i łączność
W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:
- zwiększa się planowane wydatki w § 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)
o kwotę 6 230,00 zł.
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 7 400,00 zł
na opracowanie kosztorysów inwestorskich w zakresie:
1) „Remont drogi gminnej nr 602015P relacji Wieszczyczyn – Masłowo”
2) „Remont drogi gminnej nr 602028P w Kotowie”
3) „Remont drogi gminnej nr 602010P relacji Nowieczek – Błażejewo” .
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) o
kwotę 15 456,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację
programu „Laboratoria Przyszłości” niezrealizowane w roku 2021 .
900 Gospodarka komunalna
W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 120 000,00 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk -
koncepcja Środki na realizacje powyższych zadań pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej
z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
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921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
- zwiększa się planowane wydatki w § 2720 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) o kwotę 15 000,00 zł.
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92601 Obiekty sportowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 359 500,00 zł na:
1) Opracowanie dokumentacji na modernizację sali sportowej w Dolsku – 99 200,00 zł,
2) Opracowanie projektu stabilizacji osuwiska na wysokości hali sportowej oraz budynku
szkoły podstawowej w Dolsku – 60 300,00 zł
3) Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ośrodku
Wczasowym miejscowości Dolsk, przy ul. Wczasowej – 200 000,00 zł. W zakresie zadania nr
3 środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymane w ramach konkursu
„Rosnąca odporność”.

Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 1 181 607,82 zł, plan wydatków bieżących
20 923 036,18 zł.
Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 523 586,00 zł:
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach – 215 456,00 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 188 130,00 zł
§ 994 Przelewy z rachunków lokat – 120 000,00 zł .

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie
uchwały.  Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

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

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

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

Uchwała nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 roku w
sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok, została uchwalona 14
głosami „za” przy nieobecności jednego radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Księginkach w drodze
przetargu,
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.
Poinformowała, że dla działki nr 236/4 położonej w Księginkach brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Działka zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk zatwierdzonym Uchwałą Nr
XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005 r. oraz zmianami
wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28
października 2009 r., Uchwałą Nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 lutego 2011
r. oraz Uchwałą XXX/199/13 z dnia 27 lutego 2013 r. przeznaczona jest w studium pod
tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami.
W związku ze złożonym wnioskiem o zakup działki nr 236/4, która przylega do drogi
wojewódzkiej, lecz nie posiada dostępu poprzez brak urządzonego zjazdu do drogi,
wystąpiono z pismem do WZDW w Poznaniu z zapytaniem, czy istnieje możliwość
zlokalizowania bezpośredniego zjazdu do przedmiotowej działki. WZDW w Poznaniu nie
wyraził zgody na nową lokalizację zjazdu ze względu na to, że działka położona jest w terenie
zabudowanym, w obszarze oddziaływania skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z drogą
powiatową nr 4085P oraz z drogami gminnymi tj. działkami nr 231/2 i 270/3. Ponadto działka
zlokalizowana jest po wewnętrznej stronie łuku poziomego drogi wojewódzkiej. Z uwagi na
zagospodarowanie terenu pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz ograniczonej
widoczności na łuku celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego jezdnię drogi
wojewódzkiej oznakowano linią podwójnie ciągłą (P-4).
Wobec powyższego po rozpatrzeniu sprawy działkę można przeznaczyć do zbycia w drodze
przetargu ograniczonego na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych.
Kompetencją Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy, podjęcie uchwały jest
niezbędne w celu uruchomienia procedury sprzedaży.

W dyskusji wzięli udział:
- Radna J. Pawełczyk – jeżeli dojdzie do zakupu tej działki, ustanowiona zostanie
służebność przejazdu, czyli dojazd na działkę odbywać się będzie przez działki prywatnych
właścicieli?
- Kierownik M. Marchlewska – tak, ponieważ nie ma innej możliwości jeżeli działka nie
posiada bezpośredniego zjazdu z drogi publicznej. Może być sprzedana w trybie przetargu
ograniczonego na rzecz przyległych nieruchomości, przez które to nieruchomości będzie
posiadała dostęp do tej działki. Na dzień dzisiejszy przylegają 4 działki.
- Radna J. Pawełczyk – sytuacja jest dziwna, ponieważ właściciele działek przyległych będą
musieli udostępnić wjazd na działkę 236/4?
- Kierownik M. Marchlewska – nie, właściciel który kupi działkę w trybie przetargu
ograniczonego będzie miał wjazd przez swoją nieruchomość.
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- Radna J. Pawełczyk – czy ta uchwała połączona jest z następną, która dotyczy zbycia
nieruchomości położonej w Księginkach w drodze bezprzetargowej?
- Kierownik M. Marchlewska - Według dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków
wynika, że budynek mieszkalny posadowiony jest w części na działce nr 235, stanowiącej
własność wnioskującej oraz w części na działce nr 236/3, stanowiącej własność gminy Dolsk.
Przez długi okres czasu sytuacja prawna nie była uregulowana po zmarłym rodzicu.
W związku z nabyciem praw do nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu
Rejonowego w Śremie nr Sygn. Akt I Ns 426/21 z dnia 19.10.2021 r. osoba wnioskująca
zamierza uregulować stan prawny nieruchomości poprzez zakup gruntu pod częścią budynku
mieszkalnego stanowiącego jej własność.
- Przewodniczący Rady MiG Dolsk Romuald Nawrot – zwrócił się do M. Marchlewskiej
czy projekty tych uchwał były omawiane na komisji?
- Kierownik M. Marchlewska – tak, projekty były omawiane na komisji.

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 Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak
poinformował, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany
3 głosami „za”.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Księginkach w drodze przetargu,.

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

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, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Filip Szczepaniak

Uchwała nr XXXVIII/257/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 roku w
sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Księginkach w drodze przetargu,
została uchwalona 14 głosami „za”, przy nieobecności jednego radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c) w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Księginkach w drodze bezprzetargowej.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.
Właścicielka działki nr 235 o pow. 0,0400 ha położonej w Księginkach złożyła wniosek o
umożliwienie nabycia przyległej nieruchomości tj. działki nr 236/3 o pow. 0,0410 ha.
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Działka nr 236/3 położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów stanowiących własność
wnioskującej. Według dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków wynika, że budynek
mieszkalny posadowiony jest w części na działce nr 235, stanowiącej własność wnioskującej
oraz w części na działce nr 236/3, stanowiącej własność gminy Dolsk. Działka nr 235 posiada
dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej poprzez działkę nr 236/3.
W związku z nabyciem praw do nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu
Rejonowego w Śremie nr Sygn. Akt I Ns 426/21 z dnia 19.10.2021 r. wnioskująca zamierza
uregulować stan prawny nieruchomości poprzez zakup gruntu pod częścią budynku
mieszkalnego stanowiącego jej własność.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami przedmiotem zbycia w drodze
bezprzetargowej może być nieruchomość, która może poprawić warunki zagospodarowania
nieruchomości przyległej i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.
Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie zbycia w/wym. działki w drodze
bezprzetargowej na rzecz właściciela działki nr 235 jest uzasadnione.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie
uchwały.  Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
zbycia nieruchomości położonej w Księginkach w drodze bezprzetargowej,

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

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, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Filip Szczepaniak

Uchwała nr XXXVIII/258/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 roku w
sprawie zbycia nieruchomości położonej w Księginkach w drodze bezprzetargowej, została
uchwalona 14 głosami „za”, przy nieobecności jednego radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki
677/2 położonej w Dolsku na okres 8 miesięcy w trybie bezprzetargowym.
Projekt uchwały ponownie przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego M.
Marchlewska.
Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym
dzierżawcą na okres od 1 marca 2022 roku do 31 października 2022 roku.
Dotychczasowy dzierżawca korzysta z dzierżawionego gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem
i celem dzierżawy określonym w umowie, wnosząc w określonych terminach czynsz oraz
podatek od nieruchomości wynikający z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o umożliwienie wykupu dzierżawionego terenu na
własność. W związku z tym wnosi o przedłużenie terminu dzierżawy nieruchomości do czasu
przygotowania odpowiednich dokumentów do sprzedaży. Zawarcie kolejnej umowy na ww.
okres będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych przychodów.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie
uchwały.  Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 677/2 położonej w
Dolsku na okres 8 miesięcy w trybie bezprzetargowym,

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

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, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Filip Szczepaniak

Uchwała nr XXXVIII/259/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki 677/2
położonej w Dolsku na okres 8 miesięcy w trybie bezprzetargowym, została uchwalona 14
głosami „za”, przy nieobecności jednego radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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e) w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości nr 219 położonej w Drzonku na czas nieoznaczony.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.
Koło Łowieckie KNIEJA nr 75 Dolsk złożyło wniosek o użyczenie działki o nr 219 położonej
w obrębie gruntów Drzonek. Działka według ewidencji gruntów stanowi nieużytki. Teren ten
jest porośnięty w części drzewami i krzewami.
Koło Łowieckie jest zainteresowane zagospodarowaniem terenu poprzez wykonanie prac
porządkowych i przeznaczeniem tego terenu jako ogólnodostępny o funkcji rekreacyjno-
edukacyjnej. Planuje się usytuowanie wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz obiektami małej architektury, w tym ścieżki edukacyjnej. Udostępnienie terenu umożliwi
członkom koła  prowadzenie działalności statutowej z naciskiem skierowanym na
popularyzację wśród najmłodszych ochrony przyrody czy kultury łowieckiej.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie
uchwały.  Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości nr 219
położonej w Drzonku na czas nieoznaczony,

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

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

Uchwała nr XXXVIII/260/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 roku w
sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości nr
219 położonej w Drzonku na czas nieoznaczony, została uchwalona 14 głosami „za”, przy 1
głosie „wstrzymującym się” oraz nieobecności jednego radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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f) w sprawie zawarcia przez Gminę Dolsk porozumienia ze Związkiem powiatowo –
gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu zadania organizacji
przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego.
W dniu 28 czerwca 2021 roku utworzono Związek powiatowo – gminny „Wielkopolski
Transport Regionalny”, który stał się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na
autobusowych liniach gminnych, powiatowych i międzypowiatowych, przebiegających przez
obszar uczestników Związku. Ich głównym zadaniem jest dowóz pasażerów do węzłów
przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz do największych ośrodków
przemysłowych i akademickich oraz specjalistycznych zakładów opieki medycznej,
położonych na terenie Związku.
Aby zabezpieczyć swobodny dostęp mieszkańcom gminy do połączeń autobusowych,
zapewniających bezpośredni dojazd do Poznania, Śremu i Gostynia oraz utrzymać
odpowiednią częstotliwość tych linii, Gmina Dolsk zamierza współfinansować wybrane
połączenia obsługiwane przez PKS Poznań S.A. – operatora wewnętrznego Związku.
Uwzględniając uwarunkowania przedstawione powyżej, przyjęcie uchwały jest w pełni
uzasadnione.
Kierownik M. Marchlewska wprowadziła autopoprawkę, która dotyczy zmiany zapisu w § 1
ust. 2 niniejszej uchwały. Zamiast zapisu: Powierzenie zadania określonego w ust.1 następuje
na okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 roku, winien być: Powierzenie
zadania określonego w ust.1 następuje na rok kalendarzowy 2022.

W dyskusji wzięli udział:
- Radny J. Kaczmarek – po raz kolejny wyraził swoją niechęć do transportu zbiorowego.
Zwrócił uwagę na kurs Mełpin – Mszczyczyn, który to jeździ praktycznie na pusto. Gmina
płaci za pustobusy. Uczniowie Szkoły Politechnicznej jeżdżąc PKS – em nie są w stanie
zdążyć na lekcje. Radny zauważył, że młodzież z Mełpina wożona jest prywatnym
transportem do Kadzewa czy Mórki celem skorzystania z linii bezpłatnej. Młodzież z
Lubiatówka dowożona jest do Dolska, korzystając z usług Marco Polo. Z Lubiatowa
natomiast do Kotkowa. Radny dopytywał czy jest sens utrzymywanie kursu na tej trasie? Czy
nie warto pochylić się nad tematem bezpłatnego transportu chociażby na trasie Mełpin –
Mszczyczyn?
- Radna J. Pawełczyk – podobna sytuacja ma się z kursem na trasie Nowieczek – Błażejewo,
niejednokrotnie zgłaszana przez radną. Czy jest możliwość zmiany trasy ponieważ autobus
jeździ bez pasażerów. Autobus jedzie ze Śremu w kierunku Błażejewa i prawdopodobnie
pierwsi pasażerowie wsiadają we Włościejewicach. Około godz. 8:50 przejeżdża przez
Nowieczek więc dzieci do szkoły nie dojadą na czas.
- Burmistrz Barbara Wierzbińska – rozmawiając ze Związkiem Transportowym
weryfikowane były kursy, które na terenie Gminy Dolsk są organizowane. Uznaliśmy, że
kursy nieuzasadnione z różnych względów zostały przez Nas wykreślone z listy kursów
dofinansowanych. Kwestia czy PKS dalej będzie je realizował należy do nich. Gmina Dolsk
nie dofinansowuje tych kursów. Jeżeli chodzi o kurs Mełpin – Mszczyczyn został on
uruchomiony na wyraźną prośbę Pani Sołtys Mszczyczyna, mieszkańców tejże miejscowości.
Kurs ten jest dofinansowany od 1 stycznia 2022 roku przez Fundusz Autobusowy ponieważ
został zgłoszony do Rządowego Programu Dofinansowania Linii Autobusowych.
Burmistrz odniosła się również do kwestii niedostosowania planów zajęć szkół do godzin
kursów PKS-u. Gmina Dolsk nie ma na to wpływu.
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- Radna J. Pawełczyk –  dopytywała  także  o  to,  czy  są podejmowane  rozmowy  dotyczące
rozszerzenia bezpłatnej komunikacji śremskiej?
- Burmistrz Barbara Wierzbińska – rozmowy były prowadzone, otrzymaliśmy informacje
od Gminy Śrem, że nie zwiększą ilości kursów, ani nie zwiększą ilości tras, ponieważ sami
likwidują część kursów z racji na zwiększenie kosztów utrzymania.

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 Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak
poinformował, że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany
3 głosami „za”.

Głosowano w sprawie:
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zawarcia przez Gminę Dolsk porozumienia ze
Związkiem powiatowo – gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu zadania
organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego.

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

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, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Filip Szczepaniak

Głosowano w sprawie:
zawarcia przez Gminę Dolsk porozumienia ze Związkiem powiatowo – gminnym
„Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu zadania organizacji przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego ,

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

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Kaczmarek
NIEOBECNI (1)
Filip Szczepaniak
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Uchwała nr XXXVIII/261/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 roku w
sprawie zawarcia przez Gminę Dolsk porozumienia ze Związkiem powiatowo – gminnym
„Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu zadania organizacji przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego  ,  została  uchwalona  13  głosami  „za”,  przy  1  głosie  „wstrzymującym  się”  oraz
nieobecności jednego radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

g) w sprawie przekazania wniosków mieszkańca Gminy Dolsk z dnia 6 grudnia 2021
roku według właściwości.
Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A.
Podpołucha.
Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości rady gminy należy: stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji rady gminy. Z kolei zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dalej kpa, jeżeli organ, który otrzymał
wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni
przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie
wnioskodawcę.
Dnia 6 grudnia 2021 r. do Biura Rady wpłynęły wnioski od mieszkańca Gminy Dolsk, które
kolejno dotyczyły: zmiany ubezpieczyciela, wszczęcia postępowania administracyjnego w
sprawie pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, podjęcia odpowiednich działań w
naprawie zniszczonego ogrodzenia, podjęcia odpowiednich działań w celu usunięcia części
lub całości drzewa.
Niniejsze wnioski zostały skierowane do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i
Gminy Dolsk. W ocenie Komisji organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowych
wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, bowiem sprawy będące przedmiotem
wniosków należą do właściwości organu wykonawczego Gminy i w związku z tym brak jest
podstawy do rozpatrzenia tych wniosków przez organ stanowiący Gminy.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącą Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie opinii komisji o omówionym projekcie uchwały.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. Podpołucha poinformował, że projekt
uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 3 głosami „za”.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.

Głosowano w sprawie:
przekazania wniosków mieszkańca Gminy Dolsk z dnia 6 grudnia 2021 roku według
właściwości,

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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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, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Filip Szczepaniak

Uchwała nr XXXVIII/262/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 roku w
sprawie przekazania wniosków mieszkańca Gminy Dolsk z dnia 6 grudnia 2021 roku według
właściwości, została uchwalona 14 głosami „za”, przy nieobecności jednego radnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

h) w sprawie odwołania radnego Romualda Krzysztofa Nawrota z funkcji
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Projekt uchwały przedstawił Radny J. Kaczmarek.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy
może odwołać przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk, radny Romuald Nawrot stracił zaufanie
wnioskujących radnych poprzez swoje dotychczasowe chaotyczne prowadzenie sesji,
stronniczość, apodyktyczność oraz brak współpracy z radnymi.
Zadania jakie spoczywają na przewodniczącym rady wynikają wprost z ustawy o samorządzie
gminnym. Przepis art. 19 ust. 2 ustawy mówi: „Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie
organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady”. Przepis ten jednoznacznie kształtuje
usługowy charakter funkcji w stosunku do Rady.
Przewodniczący Rady nie współpracuje ze wszystkimi radnymi, jawnie lekceważąc wolę
wyborców, wykracza poza kompetencje przewodniczącego, posługując się pełnioną funkcją
do kreowania własnej polityki. Całokształt działań prowadzonych przez radnego Romualda
Nawrota wskazuje nie wypełnia on należycie funkcji przewodniczącego, tj. nie potrafi stanąć
ponad podziałami politycznymi w radzie Miasta i Gminy. Styl pracy Przewodniczącego Rady
nie sprzyja współpracy radnych, a wręcz przeciwnie, doprowadził do jeszcze większych
podziałów i spowodował brak właściwej atmosfery w Radzie Miasta i Gminy Dolsk.
Podczas prowadzenia obrad, wystąpienia radnego Romualda Nawrota uchybiają powadze
obrad Rady Miasta i Gminy Dolsk. Obraża radnych przez niestosowne komentarze do ich
wypowiedzi. Dotyka to również często mieszkańców zabierających głos podczas obrad, w
ramach wolnych głosów. Jest napastliwy w stosunku do osób mających odmienne zdanie.
Radny Romuald Nawrot nie spełnia także oczekiwań radnych w zakresie zapewnienia opieki
prawnej Radzie Miasta i Gminy. Wielokrotnie uchwały prezentowane na sesji zawierały
błędy, jak w przypadku uchwały z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, gdzie w § 6 pkt 2 użyto odniesienia do
§ 4 usr.1, który nie istnieje, a uzasadnienie do uchwały zawiera wiele błędów ortograficznych
i interpunkcyjnych.
Mając na uwadze dobro gminy Dolsk należy uznać, że dalsze pełnienie funkcji
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk przez radnego Romualda Nawrota nie
gwarantuje rzetelnego i bezstronnego działania na rzecz interesu społeczności lokalnej.
Z uwagi na powyższe rozpatrzenie wniosku przez Radę Miasta i Gminy Dolsk staje się
konieczne i uzasadnione.
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Następnie Radny J. Kaczmarek wprowadził autopoprawkę:
„Zgodnie z opinią prawną Adwokata Marcina Kropidłowskiego wprowadzam autopoprawkę:

· w  §  1  projekt  stanowi  o  „stwierdzeniu  odwołania”,  a  stanowić powinien  o
„odwołaniu”.

· w   §  1  błędnie  określona  jest  funkcja,  z  której  nastąpić miałoby  odwołanie:  jest
„Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Dolsku”, a zgodnie ze Statutem Gminy
Dolsk powinno być: „Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk”.

· w podstawie prawnej błędnie przywołano adres publikacji w Dzienniku Ustaw, winno
być Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zmianami.”

W dyskusji wzięli udział:
- Radny J. Woroch – zwrócił się do radnego Kaczmarka, że zarzuca Przewodniczącemu
RMiG Dolsk chaotyczne prowadzenie sesji. Radny Woroch twierdzi, że sesje prowadzone są
w sposób surowy i konkretny. Może użyć tego stwierdzenia ponieważ jest radnym już kilka
kadencji i może porównać prowadzenie teraźniejszych sesji z tymi co już miały miejsce.
Każdemu zdarzają się pomyłki, potknięcia. Radny Kaczmarek w uzasadnieniu uchwały
zarzuca Przewodniczącemu RMiG Dolsk błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne w
uchwałach, a sam wnosi autopoprawkę do „swojego” projektu uchwały. W kodeksie ludzi
kulturalnych jest stanowisko, żeby nie ośmieszać ludzi publicznie.

Głosowano w sprawie:
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie odwołania radnego Romualda Krzysztofa
Nawrota z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk.

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

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

Następnie Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk R. Nawrot zgodnie z § 54 Statutu
Gminy Dolsk odczytał zasady tajnego głosowania. /załącznik nr 12/

Głosowano w sprawie:
zasad tajnego głosowania.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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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, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Filip Szczepaniak

Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji
Skrutacyjnej.
- Radna J. Pawełczyk – wytypowała rango Krystiana Mejzę.
- Radny J. Rzepczyński – zaproponował kandydaturę radnego Jacka Worocha oraz radnego
Pawła Taciaka.
Wytypowani radni wyrazili zgodę na uczestnictwo w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia składu Komisji Skrutacyjnej.

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

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, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Filip Szczepaniak

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk zarządził 5 minut przerwy, w celu
ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowaniu kart do głosowania. /załącznik
nr 13/

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny J. Woroch odczytał zasady tajnego głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej po kolei wyczytywał z listy radnych, celem oddania
przez nich głosu. Karta z oddanym głosem wrzucana była do urny.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk ogłosił 10
minutową przerwę celem policzenia głosów i ustaleniu wyników głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej, w
celu stwierdzenia wyników tajnego głosowania w sprawie odwołania radnego Romualda
Krzysztofa Nawrota z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk.
„ZA” odwołaniem radnego  Romualda Krzysztofa Nawrota z funkcji Przewodniczącego Rady
Miasta i Gminy Dolsk głosowało 4 radnych, „PRZECIW” głosowało 10 radnych. /załącznik
nr 14/
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Przewodniczący  Rady  Miasta  i  Gminy  Dolsk  Romuald  Nawrot  poinformował,  że  Uchwała
Rady Miasta i Gminy Dolsk  w sprawie odwołania radnego Romualda Krzysztofa Nawrota z
funkcji Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk nie został przyjęta.

-  Mieszkanka  Dolsk  – wyraziła swoje zadowolenie z pozostania Romualda Nawrota na
stanowisku Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk. Złożyła gratulacje w imieniu
swoim i niektórych mieszkańców Gminy Dolsk.
- Przewodniczący RMiG Dolsk R. Nawrot –  podziękował za  tak  miłe,  pozytywne  słowa
skierowane w jego kierunku.
Zwrócił też uwagę na to, że wniosek, który został złożony 15 grudnia 2021r. poddał pod
głosowanie w możliwie jak najszybszym terminie, wstrzymując się od komentowania całej
sprawy. Podziękował także radnym za oddane głosy. Wynik głosowania mówi sam za siebie
co do oceny jego pracy jako przewodniczącego.
Na zakończenie odczytał jaka jest rola Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk
zgodnie z zapisem znajdującym się w Statucie Gminy Dolsk.

6. Interpelacje i zapytania radnych.
W dyskusji wzięli udział:
   1) Radna J. Pawełczyk odczytała i następnie złożyła Interpelację, która stanowi załącznik nr
15 do protokołu.  (RF.0003.1.2022)

7. Wolne głosy i wnioski.
W dyskusji wzięli udział:
- Radny J. Woroch – zwrócił się do radnej Pawełczyk oraz radnego Kaczmarka żeby nie
używali epitetów o podziałach politycznych. Jeżeli jesteśmy w dwóch różnych klubach to
możemy mieć odmienne zdanie, ale stanowiska te zazwyczaj są konstruktywne. Zwrócił się
do radnej Pawełczyk, że podczas podejmowania uchwały dotyczącej wysokości diet radnych
powiedziała, że „do polityki nie idzie się dla pieniędzy” w naszym dolskim samorządzie nie
ma żadnej polityki, polityków. Są radni, samorządowcy z czego radny Woroch jest bardzo
dumny. Kwestię złożonej przed chwilą interpelacji mogła podjąć na wczorajszej Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych. Zarzuca radnej, że uczestniczy tylko w tych komisjach,
które ją interesują.
Dopytał czy składając interpelację na wizji radna chce zaistnieć? Chce być postrzegana,  jako
aktywna radna?
- Radna J. Pawełczyk – nie będzie polemizować z radnym Worochem ponieważ to jest już
nudne. Zwróciła uwagę, że w roku 2019 zmieniany był Statut Gminy Dolsk. Wówczas
Komisja, której przewodniczącym jest radny J. Woroch zmieniła nazwę, do dnia dzisiejszego
nie została podjęta uchwała dotycząca zmiany nazwy komisji. Może warto byłoby się
pochylić nad przygotowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy komisji.
Radna zwróciła się do Pani Burmistrz z pytaniem czy posiada wiedzę na temat likwidacji
zajęć z logopedii młodszych dzieci uczęszczających do Przedszkola w Wieszczyczynie?
Następnie zapytała o kwotę przeznaczoną na odbudowę, renowację zabytków czy Pani
Burmistrz ma wiedzę kto te środki będzie otrzymywał? Czy instytucje czy osoby prywatne?
Radna wspomniała także o niebieskiej strefie ASF, którą to została objęta Gmina Dolsk.
Rozmawiała z Panią Burmistrz i wspólnie wyraziły chęć zorganizowania spotkania z
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Śremie oraz z sołtysami Gminy Dolsk.
- Radny J. Woroch – zwrócił się do radnej Pawełczyk żeby nie umniejszała pracy radnych
działających w komisjach, ponieważ na  komisjach obraduje się, zadaje pytania, podejmuje
różne decyzje. Zwrócił się do radnych, którzy nie pracują w żadnej komisji, że są jeszcze
miejsca, Można dołączyć do członków poszczególnych komisji. Co do kwestii zmiany
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statutu,  a  tym  samym  zmiany  nazwy  komisji  prosi  o  wytłumaczenie  o  co  dokładnie  chodzi
radnej bo nie rozumie.
- Radna J. Pawełczyk (Ad Vocem) – Statut zmieniany był w obecnej kadencji Rady Miasta i
Gminy Dolsk oraz nazwa komisji, której radny Woroch jest przewodniczącym skracała nazwę
również w tej kadencji.
-  Radny J. Woroch – podziękował za wyjaśnienie i zwrócenie uwagi. Zajmie się tą sprawą.
- Przewodniczący RMiG Dolsk R. Nawrot – w tym miejscu zwrócił uwagę na brak
współpracy radnych. Zwrócił się również do radnych, którzy złożyli wniosek o odwołanie go
z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk, jako Przewodniczący Rady
organizuje pracę rady, prowadzi obrady, a pierwsze słyszy o chęci zaproszenia na dzisiejszą
sesję Powiatowego Lekarza Weterynarii.
-  Burmistrz  B.  Wierzbińska  – odnosząc się do pytania dotyczącego ograniczenia zajęć z
logopedii w przedszkolu w Wieszczyczynie nie ma wiedzy na ten temat. Na dzień dzisiejszy
pani Dyrektor nie dostarczyła, żadnej informacji. Jeżeli chodzi o kwestię środków
przeznaczonych na remont zabytków, podejmowaliśmy uchwałę o zmianie trybu ich
dofinansowania, zgodnie z którą do 31 stycznia 2022r. można składać wnioski. Na tą chwilę
wpłynął jeden wniosek. Jest jeszcze kilka dni do końca terminu, dlatego też na tę chwilę
trudno wyrokować jakie będzie przeznaczenie tych środków.
- Radny J. Kaczmarek – zwrócił się do  Burmistrza   z  pytaniem  czy  ma  wiedzę na  temat
rzekomego zlikwidowania działalności gabinetu stomatologicznego w Przychodni Zdrowia w
Dolsku?
- Burmistrz B. Wierzbińska – pani doktor, która od wielu lat prowadziła gabinet
stomatologiczny w Przychodni Familia w Dolsku, podpisując kontrakty z NFZ zrezygnowała
z prowadzenia tej działalności. Gmina zwróciła się do NFZ z prośbą o rozpropagowanie
wśród  lekarzy  stomatologów,  z  którymi  mają kontakt  informacji  o  tym,  że  w naszej  gminie
nie ma obecnie opieki stomatologicznej prowadzonej w ramach NFZ.  Burmistrz rozmawiała
także z właścicielką przychodni w Dolsku, która poinformowała, ze przychodnia nie może
zatrudniać lekarzy stomatologów. Kontrakty podpisywane są indywidualnie przez tych
lekarzy. Na stronie internetowej www.dolsk.pl umieszczony zostanie wykaz punktów
świadczących opiekę dentystyczną w ramach NFZ w najbliższej okolicy.

8. Zakończenie obrad.
O godz. 16:07 Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk zamknął obrady XXXVIII

Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Przewodniczący
  Rady Miasta i Gminy Dolsk
           Romuald Nawrot

Protokolant
Julia Kotkowiak


