
 

 

 

 

    P R O T O K Ó Ł  n r  5 

 

 

Z wspólnego posiedzenia Radnych odbytego w 

dniu 22 kwietnia 2015 roku  

 

Radni obecni wg zał. listy obecności/obecnych 14 radnych / 

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli : 

1.Henryk Litka – Burmistrz MiG  

2.Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz MiG  

3.Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG . 

Posiedzenie radnych otworzyła Przewodnicząca Rady Janina 

Pawełczyk, która powitała radnych oraz zaproszone osoby i 

przedstawiła porządek obrad posiedzenia ,który przedstawia się 

następująco: 

1.Omówienie projektów uchwał budżetowych / na sesje w dniu 

29.04.2015 / 

2.Omówienie wykonania budżetu za rok 2014 . 

3.Udzielenie odpowiedzi na złożone wnioski. 

a/ budowy ulicy Garncarskiej w Dolsku . 

b/doprowadzenie wody do gospodarstwa Pana [...] z [...] , 

c/przedstawienie propozycji dot. przydzielania stypendium za naukę. 

d/Wyrażenie przez radnych opinii dot. Pisma Pana [...] 

/sprawa wynagrodzenia Pana Burmistrza / 



Ad. 1 Uchwała dot. zmiany budżetu miasta i gminy Dolsk na 2015 rok  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG 

,która w uzasadnieniu powiedziała, że budżet po stronie  dochodów 

wzrasta o kwotę 1.347.741,-zł a po stronie wydatków o kwotę  

1.365.414,-zł . 

Kwota dochody do zwrot wydanych funduszy na ulicę  Brzozową w 

Dolsku. 

Z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej za inwestycje 

wykonana w roku 2014 . 

W projekcie uchwały znalazły się taki zadania jak : 

- w roku 2015 dokonano zapłaty 445.000 zł  za budowę kanalizacji 

sanitarnej Księginki – Małachowo , 

- dokonuje się  zwroty zabranej kwoty  na utwardzenie drogi 

dojazdowej  do gruntów rolnych w Pokrzywnicy na sumę 25 tys. 

- zwiększa się wydatki w oświacie i wychowaniu dot. wydatków 

inwestycyjnych na kwotę  25 tys. zł z przeznaczeniem na remont kuchni 

w Przedszkolu w Wieszczyczynie , 

- równocześnie w takich działach jak : 

-  administracja publiczna,  

- oświata i wychowanie , 

- pomoc społeczna,  

- kultura fizyczna , 

Dokonuje się zmiany budżetowej  dot. zwiększenia funduszy na 

wynagrodzenia z uwagi, że przy  opracowaniu budżetu na ten rok 

każda z tych jednostek miała te fundusze  zaniżone ,stąd teraz 

konieczność uzupełnienia tych brakujących kwot . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – chciałbym tu powiedzieć ,że żadna z 

tych jednostek nie otrzymuje podwyżek płac są to tylko kwoty  które 

zostały zabrane przy planowaniu budżetu . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – dokładamy ponownie na 

stypendia sportowe 5 tys. zł – ile te stypendia będą nas kosztowały . 



Pani Elżbieta Juskowiak – w tej chwili wypłacamy 3 stypendia i to co 

teraz dokładamy   to na  dzień dzisiejszy wystarcza.  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – nie powinniśmy ciągle do 

tego dokładać ,powinniśmy dawać takie stypendia ażeby ta kwota  

starczyła do końca roku . 

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego jest zaplanowana 

kwota 5 tys. zł ,czego to dotyczy . 

Pani Elżbieta Juskowiak – jest to kwota przeznaczona na czynsz za 

wynajem pomieszczeń na  świetlice wiejskie  w Księginkach i 

Mszczyczynie 

Czy 40 tys. w pozostałej działalności dotyczy zapłaty za wigwamy . 

Pani Elżbieta Juskowiak – tak jest to kwota do zapłacenia za wykonane 

wigwamy . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – w dziale oświata i 

wychowanie jest zaplanowana kwota 65 tys. zł na dotacje celowe – 

dotyczy to opłat za przedszkole dla innych gmin – czy to do końca roku 

wystarczy . 

Pani Elżbieta Juskowiak – w tej uchwale jest ujęta kwota 65 tys., zł ale 

na to zadanie mamy łącznie z tą kwotą 115 tys. zł – czy to wystarczy 

trudno to przewidzieć ,ustawa mówi tak, że jesteśmy zobowiązani 

zapłacić i tu nie mamy wyboru . 

Radny Henryk Grycz – czy na naszej gminie jest problem z dostaniem 

się dziecka do przedszkola . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – problemu nie ma ale są  rodzice, którzy 

pracują np. w Śremie czy w Gostyniu i tam ich dzieci uczęszczają do 

przedszkoli . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – kwota jak wpłynęła do 

budżetu za ul. Brzozową została rozdysponowana ,czy wszystkie 

zobowiązania będą uregulowane . 

Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG – tak wszystkie zobowiązania 

zostaną uregulowane . 

Druga z uchwał to uchwała dot. zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Dolsk. 



Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta  Juskowiak Skarbnik MiG . 

Wyjaśniając ,że dokonuje się dostosowania Wieloletniej Prognozy 

Finansowej do zmian jakie nastąpiły w budżecie gminy .Dokonano 

zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 445 tys. zł 

na zadanie  kanalizacja wsi Księginki i Małachowo ponieważ faktura 

wystawiona przez wykonawcę w grudniu 2014 roku zgodnie terminem 

płatności została zapłacona w styczniu 2015 roku . 

Na podstawie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby  

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2015 r. zwiększa się kwoty  

długu w załączniku nr 1 z tytułu czynszu dzierżawy do spółki M.W. 

Trade na lata 2015-1018 ,w poz. 14.2,14.3,14.3.2. 

Jest to okres spłaty zgodnie z aktem notarialnym z dnia 19 września 

2013 r. .Kwoty te nie są obecnie zaliczane do wskaźników spłaty 

zobowiązań . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – czy została już podpisana 

umowa z Wojewódzkim Funduszem na otrzymanie pożyczki. 

Elżbieta  Juskowiak  Skarbnik MiG – wniosek został zakwalifikowany i 

liczymy ,że w najbliższych dniach podpiszemy  umowę. 

Radni do przedstawionych projektów uchwał nie wnieśli żadnych 

zapytań . 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poprosiła 

Pana Burmistrza Henryka Litka o przedstawienie i omówienie 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 

rok . 

 

Burmistrz Henryk Litka  

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwo radni otrzymali wobec 

tego poproszę , ażeby w pierwszej kolejności Pani Skarbnik omówiła 

procedurę układu budżetu a następnie Pani Sekretarz  omówi 

informację o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień 

31 grudnia 2014 roku. 

 

 



 Pani Elżbieta Juskowiak  

Roczny plan finansowy  musi się zgadzać zarówno po stronie 

dochodów jak i wydatków – musi być równowaga finansowa . 

Dochody bieżące nie mogą być większe jak wydatki . 

Budżet na rok 2014 został zatwierdzony w dniu 30 grudnia 2013 roku 

na kwotę 18.064.203,-zł a wydatki na kwotę 19.859,203,-zł  

Deficyt w kwocie 1.795.000,-zł  zaplanowano  pokryć wolnymi 

środkami z 2013 roku / to są lokaty w kwocie 2.610.000,-zł /. 

W ciągu roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 647.431,72,-zł i 

wynosi 18.711.634,72,-zł , natomiast wydatki zwiększyły się o 

1.360.431,72,-z i wynoszą 21.219.634,72,-zł . 

Na dzień dzisiejszy gmina posiada zobowiązania w wysokości 

7.882.326,73,-zł i jest to : 

- pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji Drzonek i Wieszczyczyn w 

WFOŚ na kwotę 440.000,-zł , 

-pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Małachowo – Księginki w 

WFOŚ 

na kwotę 732.000,-zł , 

- emisja obligacji komunalnych na kwotę 5.940,tys.-zł, 

- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 330 

tys. zł , 

- pożyczka w SBL Dolsk na kwotę 350 tys. zł , 

Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /budowa wigwamów/. 

Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie budżetu to:  

dochody wykonano w 92,52 % 

wydatki zrealizowani w 94,40 %  

wydatki bieżące zrealizowano w 95,63 % 

wydatki inwestycyjne w 89,86 % 



Realizacje wydatków inwestycyjnych przedstawił Burmistrz MiG 

Henryk Litka ,gdzie na plan 4.545.488,-zł zrealizowano te wydatki na 

kwotę 4.084.682,32 zł Pan Burmistrz stwierdził, że  jest to dość dobre 

wykonanie zaplanowanych inwestycji . 

Radny Hieronim Szczepaniak – szczycimy się tym co zostało wykonane, 

ale tylko w Dolsku a co np. z drogami w Międzychodzie, jest tam 

zrobiona dokumentacja jaka jest ważność takiej dokumentacji i po co 

ona została zrobiona jak nie ma realizacji .  

Burmistrz MiG – dokumentacja jest ważna 3 lata została zrobiona 

wcześniej ażeby  w przypadku  możliwości pozyskania funduszu można  

było to zadanie od razu wykonywać .  

Ma się zmienić od półrocza  prawo budowlane i zobaczymy jak to 

będzie wyglądało  / pozyskanie dokumentacji w tej chwili trwa około 1 

roku/. 

 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  

Wykonanie dokumentacji dla Międzychodu jest wskazane, ale przecież 

widzimy z zestawienia ,że również jest wykonana dokumentacja na ul. 

Rybarską i Garncarską  w Dolsku – kto to zlecił i w jakim celu . 

Przecież jeżeli dokumentacja jest ważna tylko 3 lata to przecież wiemy 

,że te ulice w tych trzech latach nie będą robione bo z czego . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – z uwagi na to ,że te dokumentacje nie są 

zbyt drogie to też zostały wykonane, gdyż tak jak w przypadku 

Międzychodu liczymy na inne fundusze . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – zamiast dokumentacji na 

remont tych ulic należało zrobić dokumentację na inne drogi . 

Burmistrz MiG – na te ulice są zrobione dokumentacje z uwagi na to 

,że gdy będzie można pozyskać fundusze to będą to fundusze na ulice  

a nie na drogi. 

 Radny Jarosław Kaczmarek – proszę wyjaśnić, gdzie w sprawozdaniu z 

wykonania budżetu jest ujęte zadanie dot. budowy drogi w 

Międzychodzie . 

Pani Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz MiG  - w informacji o mieniu 

komunalnych dot. nakładów inwestycyjnych jest to zadanie ujęte . 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – w sprawozdaniu ujęto 

wydatki na drogę w Małachowie do hydroforni – przecież wkrótce 

hydroforni nie będzie. 

Burmistrz MiG – przecież tam oprócz hydroforni są zabudowania 

zamieszkałe.  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – czy Urząd posiada wiedzę, 

ile  będzie kosztowała droga w Międzychodzie jest to około 1,7 km. 

Burmistrz MiG – w tej chwili nie mogę powiedzieć ile to będzie 

kosztowało ,gdyż nie posiadamy jeszcze kosztorysu . 

Pani Elżbieta Juskowiak –w dalszej części omawiania wykonania 

budżetu przedstawiła wykonanie w oświacie ,gdzie po stronie 

dochodów plan wynosił 510.374.34,-zł  i wykonano to w 92,41 % . 

Natomiast wydatki to kwota 6.790.419,34,-zł  ,wykonanie  w 96,62 % . 

Subwencja oświatowa to kwota 4.412.896,-zł – stąd dopłata z budżetu 

gminy do oświaty - kwota 1.676.614,27,-zł . w tym wydatki 

inwestycyjne w oświacie  373.034,-zł . 

Subwencja oświatowa nie obejmuje przedszkoli ,dowozu dzieci do 

szkół. 

Druga duża kwota w budżecie gminy to Ośrodek Opieki Społecznej 

/pomoc społeczna /. 

Na zaplanowane dochody  na kwotę 2.353.252-zł otrzymaliśmy kwotę 

2.315.363,96,-zł  co stanowi 98,38n % . 

Wszelkie dotacje i tak jest w przypadku OPS z roku na rok maleją a 

zadań przybywa – dopłata w roku 2014 do OPS z budżetu gminy 

wynosiła 643 tys. zł  

Realizacja budżetu po stronie dochodów to również zaległości i w tym 

punkcie Przewodnicząca Rady zadała następujące pytania: 

- czego dotyczy zaległość na kwotę 18.526,20,-zł   

- wpływy z podatku dochodowego w tym zaległość na kwotę 22.128,19 

/ karta podatkowa / 

- duża zaległość na kwotę 159.006,87, w podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych oraz 44 tys. zł od osób prawnych . 



Czy te zaległości już częściowo w tym roku zostały spłacone i na jaka 

kwotę. 

Pani Elżbieta Juskowiak  

Jeżeli chodzi o kwotę 18.526,20,-zł  to jest to opłata za wzrost wartości 

nieruchomości w związku ze zmianą  planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz ze zbyciem działek .Należność została odroczona 

do dnia 18.12.2015 roku . 

Natomiast wszelkie zaległości podatkowe są już częściowo spłacone ,są 

regularnie wysyłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze jednak nie 

wszystkie są   ściągalne . 

Zaległość w płaceniu podatku w formie Karty podatkowej jest 

zaległością ,która istnieje w Urzędzie Skarbowym, i na to Urząd nie ma 

żadnego wpływu . 

W roku 2014  umniejszono dochód budżetu gminy  o kwotę 

1.170.025,68,-zł  z tytułu : 

- obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta i Gminy 

takich jak : 

- podatek od nieruchomości   865.551,58,-zł 

- podatek rolny – 88.989,52,-zl  

- podatek od środków transportowych – 157.723,85,-zł   

Udzielonych przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień 

-w podatku od nieruchomości    37.959,89,-zł 

- w podatku   rolnym  - 15.130,-zł  

- w podatku leśnym – 39,-zł 

- w podatku od środków transportowych- 4.469,84,-zł  

- w odsetkach  - 162,-zł  

Radny Hieronim Szczepaniak – Urząd Skarbowy przekazuje do gminy 

udział w podatku  czy tu też jest liczony podatek VAT. 

Pani Elżbieta Juskowiak – udział dotyczy tylko podatku dochodowego . 

Radny Jan Rzepczyński- od obligacji w tej chwili spłacamy odsetki 

,które jak widzimy z przedstawionego zestawienia są  dość duże . 



Pani Elżbieta Juskowiak – w pierwszej chwili wydaje się ,że są zbyt 

duże ,ale stopy procentowe maleją to te odsetki też maleją . 

Kwota obligacji jest dość wysoka ,stąd te odsetki też są duże.  

W dalszej części omawiania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 

2014 głos zabrała Pani Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz MiG ,która 

wyjaśniła, że integralna częścią tego sprawozdania to informacja o 

stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień 31.12.2014 

roku . 

Jak wynika z przedstawionej informacji stan mienia komunalnego na 

koniec 2014 roku wynosił 40.543.343,06,-zł / gdzie w stosunku do roku 

2013 nastąpił wzrost o kwotę 4.044.128,07,-zł .Największa pozycja 

dotycząca tego wzrostu  majątku to 3.520.047,61,-zł a dotycząca  

przebudowy ul. Brzozowej oraz remonty rynku . 

Radny Jarosław Kaczmarek – kto nalicza te wartości i w jaki sposób są 

one zmniejszane.  

Pani Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz MiG 

Te wykazane wartości to wartości ewidencyjne ,które były opracowane 

przy komunalizacji mienia gminnego /nie były one wyceniane / .    

 Wycenie w tej chwili podlegają wszelkie formy sprzedaży. 

To w tej chwili stanowi  to cenę umowną, która ulega zmianie przy 

wycenie  do sprzedaży . 

Radny Hieronim Szczepaniak – na rynku jest zainstalowana kamerka 

czy Urząd płaci czynsz za jej korzystanie . 

Burmistrz MiG – tak płacimy taką opłatę . 

Radny Jarosław Kaczmarek – nakłady inwestycyjne na Księginki 

Małachowo to w tej chwili kwota 2.874.790,-zł  czy tu też jest już ujęty 

kredyt. 

Pani Elżbieta Juskowiak  ta kwota dotyczy I etapu tego zadania  przed 

budową tej drogi 434.  

Kwota ta wzrośnie po zakończeniu tego zadania. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  



Ile nieruchomości oraz gospodarstw w tych wioskach nie będzie miało 

możliwości podłączenia się do kanalizacji . 

Burmistrz MiG – kanalizacja w tych wioskach będzie tylko tam robiona, 

gdzie jest taka możliwość / boczne drogi w tej chwili nie będą miały 

rozprowadzenia głównych rur, stąd tam osoby mieszkające nie będą 

się w tej chwili podłączały do kanalizacji .  

Wszystko zależało od kosztów tego zadania, stąd w tej chwili tylko 

takie są możliwości podłączeń . 

Więcej pytań odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 

ze strony radnych nie zgłoszono . 

Ad.3 udzielenie Przez Panią  Przewodniczą odpowiedzi na zgłoszone 

wnioski . 

a/ sprawa  remontu ul. Garncarskiej   

Wpłynęło do Rady pismo odnośnie remontu tej ulicy ,proszę radnych o  

wypowiedzi w tej sprawie ,gdyż jestem zobowiązana udzielić 

odpowiedzi  wiemy  jednak ,że w tej chwili nie ma możliwości ze 

względów finansowych przeprowadzenia remontu tej ulicy  

Radny Jarosław Kaczmarek – odsuwamy zadanie w czasie  ze względu 

na brak funduszy . 

Podobnego zdania był radny Marek Jurga ,który stwierdził, że  stan tej 

ulicy nie jest taki zły, drogi gminne wyglądają dużo gorzej. 

Radny Jacek Woroch – wnioskuję o remont tej ulicy i w tej chwili 

jestem za chwilowym odsunięciem remontu tej ulicy ,ale w przypadku 

pozyskania dodatkowych środków będę wnosił o ujęcie tego zadania w 

budżecie  

Radny Jarosław Kaczmarek – gmina nie kończy się na Dolsku ,czy Pan 

radny Woroch tego nie widzi ile w ostatnim okresie zrobiono w Dolsku 

a ile na wsiach. 

Radny Jacek Woroch – proszę gminy nie dzielić na miasto i wieś ,jako 

radni powinniśmy stanowić jedność i dbać o całą gminę. 

Rozumiem ,że w tym roku ul. Garncarska nie będzie remontowana, ale 

należy to tylko odłożyć  w czasie z braku środków na dzień dzisiejszy. 



Radny Zenon Rusiak – jestem za tym ażeby w Dolsku w najbliższym 

czasie nic nie robić ,gdyż dużo zrobiono, a na wsiach nic . 

W Międzychodzie jest bardzo zła droga i proszę o tej drodze pamiętać. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – mamy duże zadłużenie i 

musimy sobie zdać sprawę ,że w najbliższym okresie nic dodatkowo nie 

zrobimy ,tylko będziemy umniejszać zadłużenie . 

Tak jak tu wszyscy Radni uzgodnili remont ul. Garncarskiej należy 

odłożyć w czasie. 

Przygotuję odpowiedz w sprawie remontu  ulicy Garncarskiej 

,zaznaczając ,że remont tej ulicy odkładamy w czasie ze względu na 

brak funduszy . 

Radny Jacek Woroch –powracając do ul. Garncarskiej to jest prośba ze 

strony mieszkańców o zmianę kierunku jazdy na tej ulicy / wyjazd na 

drogę 434 / 

Burmistrz MiG Henryk Litka – też już o tym myśleliśmy ,jednak nie 

mamy zgody z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Poznaniu . 

 Drugi wniosek złożony do Rady to wniosek Pana [...] z [...] o 

interwencje w sprawie podłączenia jego gospodarstwa do wodociągu 

gminnego albo do Śremu . 

Wniosek został przekazany do realizacji do Urzędu, odpowiedź jaką 

otrzymał Pan [...] w tej sprawie jest negatywna . 

Osobiście nie rozumiem takiego podejścia  ze strony Urzędu ,tym 

bardziej ,że Śrem wyraził zgodę na podłączenie. 

Burmistrz MiG Henryk Litka – wystąpiliśmy do gminy Śrem o 

wyrażenie zgody na podłączenie i taką zgodę uzyskaliśmy . 

Jednak przepisy wyraźnie mówią ,że gmina nie ma obowiązku  tego 

robić ,gdyż jest to pojedynczy przypadek . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – wydaje mi się ,że źle 

traktujemy naszego mieszkańca ,dlaczego to gospodarstwo nie zostało 

od razu podłączone do wodociągu jak Gawrony były podłączane . 

Radny Zenon Rusiak – wtedy też nie wszyscy mieszkańcy zgadzali się 

na podłączenie Pana [...] ze względu na finanse . 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk- Pan [...] ma trudną sytuację 

,prawo mówi ,że nie można mu pomóc ,musi wybudować studni, ale 

nie ma na to funduszy ,czy wobec tego Urząd może dopłacić do 

wiercenia tej studni . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – nie znam takiej możliwości .   

Radny Zenon  Rusiak – rozumiem ,że gdyby wody nie miało kilka 

gospodarstw to Urząd mógłby tą wodę doprowadzić. 

Burmistrz MiG Henryk Litka – tak wtedy by była taka możliwość bo to 

by się kwalifikowało  do zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Radny Zenon Rusiak – prawdopodobnie obok gospodarstwa Pana [...]  

jest zakupiona ziemia i nowy właściciel będzie to dzielił na działki 

budowlane ,czy wtedy by była możliwość podłączenia do wodociągu . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – trudno w tej chwili mówić o tym co 

jeszcze nie jest zrealizowane ,na dzień dzisiejszy nie mamy takiej 

możliwości . 

Mamy perspektywę w najbliższej przyszłości  wodociągowania wsi 

Lipówka  i to będzie nasz obowiązek .  

W stosunku do wniosku Pana [...] nic więcej dodać nie mogę ,gdyż tak 

mówi przepis ,indywidulnie nic robić nie możemy . 

Następnie Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poruszyła takie 

sprawy jak 

 – wprowadzenie pod obrady Rady a w pierwszej kolejności Komisji 

Oświaty ,Kultury i Sportu projektu uchwały dot. zwiększenia 

ilościowego przyznawania stypendium za naukę w szkołach 

podstawowych do 8 i w Gimnazjum do 5 . 

Projekt tej uchwały był już raz omawiany w roku 2014 i teraz 

proponuję go rozpatrzyć tak, ażeby wszedł w życie na koniec roku 

szkolnego .  

Proponuję również o umieszczenie w tym projekcie stypendium dla 

uczniów szkół ponad gimnazjalnych  w ilości 3. 

Pan radny Jacek Woroch  -jeżeli Pani Przewodnicząca przedstawi 

Komisji taki projekt to komisja się tym zajmie . 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – wiemy ,że komisje  

organizują zgodnie z planem pracy posiedzenia  ,jednak nie wszyscy 

radni wiedzą czym dana komisja w miesiącu się zajmowała . 

Proponuję  wprowadzić do porządku obrad Sesji  sprawozdania z 

działalności tych komisji w danym miesiącu – co Przewodniczący 

Komisji o tym sadzą. 

Radny Jacek Woroch – to chyba jest powielanie tego co robimy 

,przecież mamy umieszczane na BIP  protokoły z tych posiedzeń i ten 

radny ,który chce wiedzieć czym się komisja zajmowała niech to czyta.  

Znowu mamy coś powielać ,jestem temu przeciwny  

Czy Przewodnicząca składa ze swej pracy sprawozdanie  

Przewodnicząca – jeżeli taka będzie wola radnych będę takie 

sprawozdania składać . 

Radna Jadwiga Chojnacka – też uważam ,że  sporządzamy protokoły z 

naszych posiedzeń z którymi każdy może się zapoznać tak ,że następne 

sprawozdania są zbędne . 

Radny Jan Rzepczyński – nie wiem co szkodzi Przewodniczącym ażeby  

informowali pozostałych radnych o swoich wnioskach i zastrzeżeniach 

w wyniku  posiedzenia danej komisji . 

Radny Jacek Woroch – taki punkt obrad  w programie Sesji jest zbędny 

,przecież  w wolnych wnioskach i głosach  Przewodniczący Komisji 

może o tych swoich spostrzeżeniach zabrać głos i poinformować 

radnych. 

Burmistrz MiG Henryk Litka – trudno tu nie wyrazić swojego 

spostrzeżenia w tej sprawie ,gdyż po to są powołane komisje ,każda 

komisja  odpowiada za swoją działalność  i to co Pani Przewodnicząca 

proponuje w zasadzie byłoby powielaniem  ich działalności / są na to 

protokoły dostępne na BIP /. 

Radny Jarosław Kaczmarek – może wobec tego  niech ten 

Przewodniczący Komisji ,który w wyniku posiedzenia swojej komisji 

będzie miał coś do powiedzenia zabierze głos na sesji bez składania 

odpowiedniego sprawozdania i przedstawi uwagi i wnioski jakie zostały 

zgłoszone na komisji  .  



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 

- sprawa zadłużenia gminy i protokołu pokontrolnego z kontroli RIO – 

czy Pan Burmistrz  ma w tej sprawie jakieś uzgodnienia. 

Burmistrz MiG – jestem w trakcie pewnych uzgodnień ,których efekty 

będą widoczne i w tej sprawie proponuję spotkanie na początku maja . 

Równocześnie w tym punkcie ustalono termin sesji absolutoryjnej w 

m-cu maja  - termin sesji 25 maj  . 

Był jeszcze jeden wniosek ,który wymagał decyzji ze strony radnych / 

wniosek Pana [...] odnośnie wynagrodzenia  Pana Burmistrza / 

Po uzgodnieniach z Panem [...]  wniosek ten będzie omawiany na 

przyszłym posiedzeniu radnych . 

Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 

odczytała wniosek radnej Anety Niewrzendowskiej, dotyczący między 

innymi wprowadzenia pewnych zmian przy składaniu sprawozdań 

przez jednostki organizacyjne ./ sprawozdania te powinni radni 

otrzymywać wraz z zaproszeniem  na sesję  

Głównym jednak tematem tego wniosku to działalność komisji 

Alkoholowej ,sprawa diet ,ilości członków tej komisji . 

We wniosku też jest poruszona sprawa budowy wiatraków na naszym 

terenie, jakie w tym zakresie Urząd posiada informacje. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk    

Wniosek ten zostanie przekazany do Burmistrza Miasta i Gminy celem 

ustosunkowania  się do wniosku i podjęcie odpowiednich działań w 

tym zakresie i poinformowanie Pani radnej na piśmie . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – jeżeli chodzi o działalność tej 

komisji to należy się zastanowić czy taka ilość członków jest potrzebna , 

1/3 budżetu tej komisji idzie na wynagrodzenie tych członków. 

Należy albo zmniejszyć ilość członków albo zmniejszyć diety. 

Komisja powinna być również o tym poinformowana ,że gdy jest 

składany wniosek o dotację do  komisji i nie jest załatwiony pozytywnie  

to dany podmiot składający taki wniosek powinien być o tym 

poinformowany na piśmie . 



Ze strony radnych nie było więcej zapytań. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała wszystkim za 

udział i zakończyła posiedzenie radnych . 

 

Protokolant     Przewodnicząca Rady 

Stefania Gagat     Janina Pawełczyk      

 

 


