
 

 

 

    P r o t o k ó ł  

  Z wspólnego  posiedzenia Komisji Rady  

  w dniu 17 grudnia 2014 roku  

 

Radni obecni na posiedzeniu wg zał .listy obecności / obecnych 15 

radnych. 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli  

1.Henryk Litka Burmistrz MiG  

2.Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz MiG 

3.Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG  

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która 

powitała radnych ,zaproszone osoby wyjaśniając równocześnie ,że 

dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane celem omówienia projektu 

budżetu na rok 2015 . 

Projekt budżetu jest przygotowany na podstawie Zarządzenia Burmistrza 

Miasta mi Gminy  . 

Został przekazany do 15 .11.2014 roku do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej . 

Przewodnicząca Rady  

W pierwszej kolejności  poprosiła Panią Elżbietę Juskowiak – Skarbnika 

Miasta i Gminy o przedstawienie zasad oraz procedurę tworzenia 

budżetu gminy . 

Zadania jakie chcemy realizować muszą mieć pokrycie w budżecie ,jednak 

jak wiemy  budżet nie jest „sztywny” ,jest co pewien czas aktualizowany. 



W tej chwili nie ma przepisów dotyczących pozyskiwania środków 

unijnych ,nie możemy jeszcze składać wniosków na pozyskiwanie tych 

środków stąd konieczność w ciągu roku aktualizowania budżetu . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – przedstawił planowane dochody i wydatki 

oraz podstawowe zadania inwestycyjne i remontowe ,które znalazły się w 

projekcie budżetu. 

W szczególności Burmistrz przedstawił następujące zagadnienia :   

- w roku 2014 udało nam się sprzedać obiekt świetlicy w Księginkach 

,stąd konieczność pobudowania małej świetlicy wiejskich w tej wiosce , 

Mszczyczyn – RSP Mszczyczyn wypowiedział nam umowę dzierżawy na 

korzystanie ze świetlicy i boiska . 

W sprawie kupna boiska była podjęta uchwała ,jednak nie chcemy już 

tego kupować gdyż jak wiemy RSP chce sprzedać całe gospodarstwo i nie 

wiemy jak to by dalej funkcjonowało . 

Natomiast jeżeli chodzi o świetlicę  to mamy już pewien pomysł wspólnie 

z Panią Radną ze Mszczyczyna na zaadoptowanie pomieszczeń w 

budynku ,gdzie znajduje się przedszkole/ jest tam jedno pomieszczenie 

nie użytkowane / jak również obok znajduje się działka gminna, którą 

chcemy przeznaczyć na boisko sportowe . 

W Pokrzywnicy natomiast planujemy położyć kostkę  wokół wigwamu  

/kostka już jest zakupiona/.  

Wracając jeszcze do sprawy świetlicy w Księginkach to w tej chwili 

wygląda to w następujący sposób :  

Znalazł się mały lokal zastępczy / przy sklepie państwa Szczęsnych /,gdzie 

wszystkie sprzęty z byłej świetlicy zostały tam przeniesione ,tak ,że z 

budową nowej świetlicy nie musimy się bardzo spieszyć. 

Radny Henryk Grycz – zapoznając się z budżetem mam zastrzeżenia co do 

kwoty 25 tys. zł przeznaczonych na budowę ul. Garncarskiej co za tą 

kwotę zrobimy ,może te pieniądze przeznaczymy na inne zadanie .  



Burmistrz MiG Henryk Litka – tak kwota 25 tys. zł daje dużo do myślenia, 

za tak małą kwotę tego nie wykonamy ,ale jest to najgorsza  ulica w 

naszej gminie i to zadanie chcemy wykonać  przy pozyskaniu środków 

unijnych ,stąd taka symboliczna kwota ażeby można się starać o te 

fundusze .   

Radny Andrzej Michałowski – co wobec tego z drogą w Pokrzywnicy ,w 

budżecie budowy tej drogi nie ma ,tłuczeń położono i co z tym dalej 

przecież to wszystko niszczeje – czy nie szkoda tych pieniędzy które 

zostały tak włożone . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – przyznaję Panu rację ale takich odcinków 

na naszej gminie mamy więcej  i musimy decydować co najpierw robić 

Przewodnicząca Rady – proponuję wykreślić ul. Garncarską a  tą samą 

kwotę  25 tys. zł umieścić w budżecie na   drogę w Pokrzywnicy i na nią  

pozyskać unijne pieniądze , a nie   wszystko robić w Dolsku . 

Widzimy co zrobiono w Dolsku a co na wsiach – miasto tu dominuje . 

Burmistrz MiG Henryk Litka –dlaczego ma dojść do tego ,że mamy dzielić 

gminę na wieś i miasto, proszę zrozumieć, że mnie jako Burmistrza 

interesuje cała gmina i gdyby tylko była możliwość robiłbym dużo więcej 

ale wszystko zależy od posiadanych funduszy . 

Radny Marek Jurga – Panie Burmistrzu stan dróg na naszej gminie jest 

krytyczny a dotyczy to nie tylko dróg gminnych ale powiatowych w 

szczególności . 

Burmistrz MiG Henryk Litka  - proponuję, żeby od początku kadencji Rady 

nastąpiły  uzgodnienia dot. remontów  naszych dróg. 

Powinnyśmy również w tej sprawie rozmawiać z powiatem ,gdyż jak 

wszyscy pamiętamy powiat na naszym terenie w poprzedniej kadencji 

prawie nic nie robił a przykłady mamy z gminy Śrem  ile tam zostało 

wykonane . 

Śrem był zawalony inwestycjami  a u nas wykonano tylko pewne odcinki i 

trochę chodników . 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – o jakich drogach Pan Burmistrz 

myśli . 

Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych Jadwiga 

Chojnacka – myślę tu o drodze  Międzychód –Pinka . 

Burmistrz MiG Henryk Litka  

Myślę  Pani Przewodnicząca o następujących drogach : 

-Gawrony – Międzychód – Pinka . 

Lubiatowo – Lubiatówko , 

Masłowo od przystanku do szkoły. 

Radny Zenon Rusiak – trzeba o tych inwestycjach powiatowych 

rozmawiać z Zarządem Powiatu od początku  bo te kawałki chodnika co 

zrobili to zrobili wspólnie z nami . 

Natomiast jeżeli chodzi o drogi gminne to nie są one budowane tylko 

wszystko łatamy i tego nie widać.     

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – jeżeli mówimy o stanie 

nawierzchni na ul. Garncarskiej to jest tam bruk a np. w Międzychodzie  

na drodze gminnej nie ma nic i jak to porównać . 

Radny Jacek Woroch – o remont ul. Garncarskiej walczę już któryś rok, 

stan tej ulicy jest fatalny ,mieszkańcy liczyli ,że będzie ona wykonana w 

roku 2014 / tak się nie stało / stąd wnoszę ,o pozostawienie w budżecie 

 budowy  tej ulicy . 

Radny Zenon Rusiak – jestem przeciwny pozostawieniu budowy tej ulicy 

,nie wiem czy Pan radny wie, że ja do domu też nie mogę dojechać i o 

tym Pan nie mówi . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – wszyscy radni niech decydują o 

jaką drogę w pierwszej kolejności  będziemy walczyli w Powiecie. 

Burmistrz MiG Henryk Litka – proszę  o podjęcie tego tematu po naszym 

objeździe gminy ,wtedy będziemy  mieli lepszą informację o stanie dróg . 



Radna Jadwiga Chojnacka – w    budżecie są przeznaczone pieniądze na 

utwardzanie dróg równiarką ,może z tego zrezygnować a zrobić coś 

konkretnego .     

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – jestem za utrzymaniem tego 

zadania ,gdyż to jest robione z bieżących remontów . 

Proponuję jednak remontować te drogi tłuczniem, gdyż dłużej on 

wytrzymuje . 

Sołtysi wiedzą dobrze ,która droga powinna być w ten sposób 

remontowana i podobnie powinno być w Dolsku np. na ul. Polnej . 

Należy się z tym zwrócić do samorządu mieszkańców /przecież wśród 

 radnych  też są przedstawiciele samorządu mieszkańców /. 

Sołtysi z wydatkowanych pieniędzy z funduszu sołeckiego są bardzo 

dokładnie rozliczani a jak to wygląda w Dolsku . 

Wiem ,że chyba inaczej ,gdyż samorząd w Dolsku nie korzysta z dotacji / 

zwroty z Urzędu Marszałkowskiego /. 

Radny Marek Jurga  - temat stanu dróg jest niewyczerpalny ,pobocza 

przy drogach powiatowych są  fatalne przykładem może być droga 

Masłowo- Rusocin  ,woda stoi na drodze ,koniecznie należy odtworzyć 

rowy. 

Burmistrz MiG Henryk Litka – tak jak Pan radny zauważył temat dróg 

ciągle aktualny ,o remontach dróg  gminnych radni będą decydować 

natomiast o budowie dróg powiatowych proponuję zorganizować 

spotkanie ze  Starostą i od niego usłyszeć co dalej z naszymi drogami .   

Radny Marek Jurga – sprawa dalszego oświetlenia wsi np. Masłowo i 

Kotowo ,kiedy to nastąpi. 

Wnosiłem również o oświetlenie drogi 434 i nie mam żadnej odpowiedzi.   

Burmistrz MiG Henryk Litka – mam zapewnienie ,że oświetlenia będą 

wykonywane ,w tej chwili nie ma tam linii ale powstają tam nowe 

budynku i trzeba będzie to zadanie wykonywać.  



Radny Andrzej Michałowski – oświetleń dużo brakuje jak np. przy 

żwirowni w Pokrzywnicy.  

Burmistrz MiG Henryk Litka – tak na każdej wsi powstają nowe 

zabudowania i też należałoby tam postawić lampy, ale wszystko nie może 

być od razu zrobione  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – droga 434 w zasadzie jest  

ukończona ale braki są np. przy przystanku w Masłowie brak pasów dla 

pieszych ,część barierek jest niepotrzebna bo tamuje przejście – nikt na 

to nie zwraca uwagi . 

Radna Jadwiga Chojnacka – potrzeby są duże ,ale gdyby tak można za 

sprzedane działki na Podrzekcie dokonać tam remontu drogi to też by to 

zadowoliło mieszkańców i właścicieli działek .  

Radny Jan Rzepczyński – wracając do projektu  budżetu –analizując 

wydatki dot. zakupu energii zauważmy ,że na rok 2015 zaplanowana jest 

mniejsza kwota jak w roku 2014 z czego to wynika . 

Skarbnik MiG – nie wiemy ile dokładnie będzie nas kosztowała energia 

ponieważ plan na rok 2015 został  opracowany na podstawie wykonania 

za 9 m-cy . 

Radny Jarosław Kaczmarek – w tym dziale jest również zaplanowana 

kwota 135 tys. zł na usługi remontowe – co z tego jest wykonywane. 

Skarbnik MiG Elżbieta Juskowiak – dotyczy to konserwacji urządzeń   

elektrycznych i poprawy efektywności oświetlenia /wymiana lamp / i tu 

również spłacamy należności z lat poprzednich  za wykonanie tych prac.  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – ile wobec tego kosztuje 

konserwacja 1 lampy  

Skarbnik MiG Elżbieta Juskowiak – 12 zł na miesiąc za 1 lampę 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – rachunek jest prosty  

Mamy 600 lamp x 12,-zł x 12 miesięcy tj 86.400,-zł – czy to nie jest zbyt 

wygórowana kwota   .   



Burmistrz MiG Henryk Litka – w styczniu 2015 roku postaram się 

przeprowadzić w sprawie tej ceny rozmowę z odpowiednią kalkulacją. 

Radny Marek Jurga – temat oświetleń to też temat morze. 

Kilkakrotnie zgłaszam nieświecące lampy ,uszkodzenie tych lamp. 

W Urzędzie jest przyjmowane zgłoszenie  ,przyjeżdżają  naprawią i nadal 

lampy po pewnym czasie nie świecą .  

Wykonanie tych usług jest fatalne . Za co wobec tego im  płacimy  

Radna Jadwiga Chojnacka – sprawa przeznaczenia pieniędzy na 

schroniska dla psów – jest to dość duża kwota 26 tys. zł, co na tą kwotę   

się składa. 

Burmistrz MiG Henryk Litka – jest to wyliczone jako składka od 1 

mieszkańca, są  tu koszty stałe, gdyż sami nie mamy schroniska ,którego 

byśmy nie utrzymali / a jest taki obowiązek /. 

Natomiast co miesiąc ze schroniska w Gaju otrzymujemy  rozliczenie ile 

psów z naszej gminy tam przebywa i ile miesięcznie przybyło i to tworzy 

tą całą kwotę. 

Radny Jarosław Kaczmarek – w budżet jest kwota na obronę  cywilną 

6000 tys. zł – na co to jest przeznaczane . 

Skarbnik MiG Elżbieta Juskowiak – z kwoty tej 3180,-zł przeznaczone jest 

na wykonywanie e-sms-ów   np. do sołtysów o zagrożeniach 

atmosferycznych ,pozostała kwota  przeznaczona na zakup materiałów 

prenumeratę czasopism oraz wszelkiego rodzaju opracowania . 

W dziale ochrona zdrowia – jest zaplanowana kwota na działalność 

komisji alkoholowej w tym na wynagrodzenie bezosobowe  ,kto to 

wynagrodzenie otrzymuje i za co . 

Skarbnik MiG Elżbieta Juskowiak – jest to kwota przeznaczona na diety 

dla członków  komisji alkoholowej. Komisja jest 7 osobowa  i miesięcznie 

członek komisji otrzymuje brutto 350,-zł . 



Radny Jarosław Kaczmarek – kto to ustala i czy tych pieniędzy nie można 

by było przeznaczyć na coś  innego. 

Skarbnik MiG Elżbieta Juskowiak – fundusz komisji alkoholowej 

powstaje z opłat   za pozwolenie na  alkohol- tych pieniędzy nie można 

przeznaczyć na inny cel . 

Radny Jacek Woroch – jako członek tej komisji chciałbym radnych 

poinformować ,że  w każdej chwili mogą się zapoznać z budżetem komisji 

,który jest na stronie  internetowej  jak również mogą  przyjść na 

posiedzenie komisji i wtedy zapoznają się z działalnością jaka jest 

wykonywana przez członków komisji . 

Radny Jarosław Kaczmarek – wobec tego na co jest wydatkowane 

26.800,-zł 

Radny Jacek Woroch – te fundusze są  tak wydatkowane, że są  widoczne 

prawie na każdej wiosce a szczególnie tam gdzie są  świetlice np. na 

wyposażenie tych świetlic ,wspieramy organizowanie imprez masowych 

,organizujemy wycieczki . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – tak Pan radny przedstawia 

nam fakty działalności komisji ,ale skład tej komisji jest za duży i diety też 

są za duże . 

Mam rozeznanie jak to jest płacone w innych gminach i wiem ,że tam 

otrzymują mniej . 

Radny Jacek Woroch – nie będę się tu do nikogo porównywał ale czy 

Pani  ma rozeznanie czy oni tyle wykonują co my. 

Radny Jarosław Kaczmarek – w  budżecie zaplanowano kwotę  na 

rodziny zastępcze . 

Skarbnik MiG Elżbieta Juskowiak – jesteśmy zobowiązani takie zadanie w  

budżecie umieścić.  

Radny  – Jarosław Kaczmarek  

Druga kwota to 21 tys. zł na kulturę i dziedzictwo narodowe – czego to 

dotyczy . 



Burmistrz MiG Henryk Litka – dotyczy to zabytków jakie mamy na 

naszym terenie . 

Obiektów mamy dużo  i co roku przeznaczamy jakaś kwotę na odbudowę 

tych zabytków . 

Radny Jarosław Kaczmarek – duża kwota w budżecie  to pomoc 

społeczna  

Np. na co jest przeznaczona kwota 157 tys. z ł  

Skarbnik MiG Elżbieta Juskowiak – miedzy innymi na zasiłki rodzinne, 

zapomogi. 

Radny Hieronim Szczepaniak   - budżet mamy taki jaki mamy, ale musimy 

się bardzo zastanowić  na co te pieniądze chcemy wydawać. 

Na koniec kadencji byliśmy zadłużeni teraz też chcemy się zadłużać jak to 

będzie wyglądało za 4 lata na koniec tej kadencji.  

Przecież mieszkańcy będą nas z tego rozliczać .Mamy gminę jeszcze 

więcej zadłużyć. 

Radny Jan Rzepczyński – chcemy wziąć następne pożyczki ,z czego to 

będziemy spłacać . 

Przewodnicząca Rady – z obliczeń  wynika ,że na koniec 2018 roku 

 zadłużenie   wynosiłoby  8 mln zł  i t o należałoby spłacić i się pytam z 

czego . 

Widzę, że przez te 4 lata kadencji nic nie będziemy robić tylko spłacać 

kredyty ,nie na tym polega nasza rola radnych . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – tą pożyczkę którą chcemy wziąć na 

wykonanie kanalizacji Księginki – Małachowo  chcemy wcześniej spłacić. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – liczyliśmy na to ,że nasze 

zadłużenie  będzie  malało a tymczasem dług rośnie . 



Radny Jarosław Kaczmarek – przez te 4 lata dług naszej gminy musi ulec 

zmniejszeniu ,tak ażeby na koniec kadencji nie pozostawić  gminy 

zadłużonej . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk -gdybyśmy  wiedzieli o 

wszystkich posunięciach ,sprzedażach i wpływach z tych sprzedaży to 

inaczej byśmy tym funduszem dysponowali . 

Były wpływy ze sprzedaży 750 tys. zł to może niepotrzebna jest  ta 

pożyczka . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – rozumiem państwa obawy ,ale proszę 

mnie zrozumieć mamy inwestycję rozpoczętą ,chcemy ją zakończyć . 

Kredyt jest na korzystnych warunkach i zrobię wszystko ażeby dług gminy 

zmniejszać ,żeby tą sytuację uzdrowić . 

 Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – dług rośnie my mamy się na to 

godzić a opinia o pracy rady jest zła . 

Radni na to nie   zasługują, chcą pracować w dobrej atmosferze i być o 

wszystkim rzetelnie informowani. 

Radny Zenon Rusiak – mieszkańcy mówią ,że my radni mało,  robimy 

,gminę zadłużamy i mieszkańcy nas krytykują. 

Radny Jarosław Kaczmarek – zarzutów ze strony  mieszkańców jest wiele 

,chociażby takie ,ze mieszkańcy Księginek i Małachowa mają chodniki a 

Mełpin przez wieś nie ma ani kawałka chodnika . 

To co  zrobił powiat  albo województwo  to trudno nazwać chodnikiem 

Burmistrz MiG Henryk Litka – chcieliśmy żeby chociaż  coś zrobili  ,to 

budżet gminy nic nie kosztowało . 

Radny Jarosław Kaczmarek – dobrze by było jakby Pan Burmistrz  to 

mieszkańcom wytłumaczył, ponieważ oni mają inne na ten temat zdanie . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – proszę radnych o podjęcie uchwały 

budżetowej w grudniu ponieważ gmina ma podpisane umowy na 

wykonanie robót i to pozwoli na ich realizację. 



Radny Jarosław Kaczmarek – pytanie do Pani Przewodniczącej Komisji 

Inwestycji i Spraw Gospodarczych Jadwigi Chojnackiej . 

Pani Przewodnicząca w projekcie  budżetu jest zadanie dot. wykonania 

przepustu na ul. Szkolnej ,prosiłem o przygotowanie na posiedzenie 

materiałów odnośnie tego przepustu . 

Kwota ogromna z która się nie zgadzam – dlaczego nie ma 

przygotowanych odpowiednich materiałów na ten temat. 

Pani Radna Jadwiga Chojnacka – sprawę przekazałam Panu 

Burmistrzowi wobec tego proszę Pana Burmistrza o przedstawienie 

całości sprawy . 

Burmistrz MiG Henryk Litka -  byłem przekonany ,że moje wyjaśnienia 

ustne wystarczą . 

Przepust został wykonany w roku 2014 jako dodatkowe zadanie przy  

budowie  ulicy Szkolnej i Brzozowej .  

Zadanie to musiało być wykonane ,gdyż bez wykonania tego przepustu 

ulica byłaby nie dokończona . 

W projekcie  budowy tych ulic nie  było budowy tego przepustu, wynikło 

to w trakcie trwania robót. 

W roku 2014 nie byliśmy przygotowani na zapłacenie należności za 

wykonanie tych robót ,stad zostało to umieszczone w budżecie   roku 

2015 . 

Radny Jarosław Kaczmarek – te wyjaśnienia mnie nie  zadawalają i nie 

tylko mnie ,wobec tego Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych będzie 

miała jeszcze jedno posiedzenie komisji ,gdzie   proszę o pełną 

dokumentację budowy tego przepustu, podana kwota jest tak ogromna 

,że trudno się z nią zgodzić . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – czy pozostałe komisje też 

będą miały jeszcze jedne posiedzenia w sprawie budżetu . 



Oprócz Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych pozostałe komisje nie 

wyraziły woli zorganizowania następnych posiedzeń komisji w sprawie 

budżetu na 2015 rok . 

Radna Jadwiga Chojnacka – jeżeli jest taka potrzeba to posiedzenie 

komisji odbędzie się w dniu 19 grudnia i proszę o przygotowanie ze 

strony Urzędu materiałów szczególnie przetargowych oraz kalkulacji tego 

zadania . 

Radny Jarosław Kaczmarek- korzystając z obecności Pana Burmistrza 

chciałbym poruszyć sprawę dowozu młodzieży szkolnej z Mełpina do 

gimnazjum autobusem szkolnym . 

Jeżeli by była taka możliwość autobusem szkolnym to proszę o 

rozpatrzenie tego wniosku  

Burmistrz MiG Henryk Litka – zapoznam się z tematem i udzielę Panu 

odpowiedzi . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk –podziękowała wszystkim za 

udział i zakończyła wspólne posiedzenie  komisji Rady.  

 

 

Protokolant       Przewodnicząca  Rady 

Stefania Gagat      Janina Pawełczyk  

 

 

 


