
 

 

 

   P R O T O K Ó Ł nr 6  

 

  Z wspólnego  posiedzenia radnych  

  odbytego w dniu 20 maja 2015 roku  

  radni w składzie wg zał. listy obecności  

obecnych 13 radnych  

nieobecni radni usprawiedliwieni  

Jadwiga Chojnacka  

Jarosław Kaczmarek   

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1.Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy  

2.Dorota Lew Pilarska Prezes Międzygminnego  Związku Selekt w Czempiniu 

3.Marek Gogół – pracownik Urzędu  

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która powitała 

radnych ,zaproszone osoby i przedstawiła proponowany porządek posiedzenia : 

1.Wysłuchanie informacji dot. działalności Międzygminnego Związku Komunalnego 

„Selektu „ 

2.Sprawy bieżące .w tym omówienie uchwał na Sesje RMiG. 

 

AD. 1. Wysłuchanie informacji nt działalności Międzygminnego Związku Komunalnego  

„Selektu „. 

W pierwszej kolejności glos zabrał Burmistrz MiG ,który przybliżył radnym proces 

powstawania Międzygminnego Związku Komunalnego „ Selekt” . 

Gospodarowanie   odpadami komunalnymi to zadanie gminy ,które zgodnie z podjętą 

uchwałą przez radnych  o przystąpieniu do Związku jest wykonywane przez ten 

Związek. 



Najlepiej całość zagadnienia dotyczącego działalności przedstawi Pani Prezes Dorota 

Lew Pilarska i wobec tego Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Prezes o 

przedstawienie informacji na temat działalności Związku . 

Pani Dorota Lew Pilarska podziękowała za zaproszenie stwierdzając równocześnie ,że 

właśnie takie informacje pozwolą radnym na szczegółowe zapoznanie się z 

działalnością  a tym samym z wdrożeniem tej ustawy śmieciowej w gminie Dolsk . 

Na wstępie swego wystąpienia  Pani Prezes podała ogólne informacje ,które 

dotyczyły między innymi takich spraw jak  

- Ilości mieszkańców jakimi obsługą   zajmuje się ”Selekt” – jest  to  liczba 290 tys. 

należąca do Międzygminnego Związku w Piotrowie  z tego 60 % to mieszkańcy wiosek 

- ilość  złożonych  deklaracji to 81.112 w tym 68.886 na segregowanie odpadów 

,natomiast 12.236 bez segregacji . 

Ilość deklaracji wzrasta i na te deklaracje  wpłat dokonuje terminowo 87,8%  

mieszkańców.  

Dla realizacji wszystkich wpłat  wysłano upomnienia do zapłaty było ich  9000  ,przy 

czym wezwań do złożenia  deklaracji wysłano 1228  a wpłynęło na to 512 nowych 

deklaracji . 

Dla zobrazowania budżetu Związku należy tu podać,  koszty które są przeznaczone na  

- na transport wywozu odpadów komunalnych / po przeprowadzeniu odpowiednich 

przetargów / Związek w roku 2014 wydał kwotę 14 mln 313 tys. zł . 

- na utrzymanie  punktu selektywnego odbioru odpadów w Piotrowie  kwota 

909.221,-zł . 

Gmina Dolsk  taki punkt będzie miała uruchomiony do końca 2015 roku . 

W tej chwili posiadamy już pozwolenie na budowę, przedłuża się wykonanie tego 

punktu z uwagi na przełożenie linii energetycznej . 

Ponosimy również koszty na odbiór i utylizację  lekarstw przeterminowanych  - jest to 

kwota 87.485,-zł , 

 Cały koszt utrzymania związku to kwota 38mln 511 tys. zł   

Jeżeli chodzi o dane z gminy Dolsk to przedstawiają się one następująco 

Z gminy Dolsk wpłynęło 1624 deklaracji z tego segregacją objętych jest 1312 

deklaracji natomiast 312 gospodarstw nie segreguje odpadów. 

Od 1 lutego przepisy w tej sprawie się zmieniły tak ,że od 1 stycznia 2016 wszystkie 

odpady będą musiały być segregowane . 

Jeżeli odpady nie będą segregowane  to naliczenia będą wyższe . 



Jeżeli natomiast chodzi o dokonywanie wpłat wg złożonych deklaracji to w gminie 

Dolsk kształtuje się na poziomie 86,2 %.   

Również gmina Dolsk bierze  udział w ogólnym rozliczeniu kosztów . 

Wiemy ,że w roku 2015 w Dolsku ul. Krupczyn powstanie punkt  selektywnej  zbiorki 

odpadów  - koszt całego zadania  miał wynosić 270 tys. zł ,jednak już wiemy ,że 

wzrośnie o 100 tys. zł z uwagi na przełączenie  linii energetycznej z tym ,ze kwotę 

157 tys. zł otrzymamy z Funduszu Ochrony Środowiska . 

Radny Jacek Woroch – na jakich zasadach ten punkt będzie funkcjonował .  

Pani Prezes Dorota Lew Pilarska – podobny punkt już istnieje w  Brodnicy ,jest czynny 

w każda sobotę ,ale będzie możliwość otwarcia w inne dni i  ustalimy to z Panem 

Burmistrzem.  

Gmina Dolsk wg złożonych deklaracji ma przypisy na kwotę 606 tys. zł ,przy czym 260 

wysłano wezwań do zapłaty . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – największy problem ze złożeniem deklaracji 

jest z osobami ,które posiadają działki ,pobudowane nieruchomości ale nie 

przebywają tam cały rok.  

Pani Prezes – tak ten problem istniej we wszystkich gminach a w szczególności tam 

,gdzie są ogródki  działkowe – śmieci produkują , ale płacić nie chcą. 

Nowa ustawa pozwala jednak na zastosowania opłat zryczałtowanych  i to wejdzie w 

życie  w przyszłym roku ,chociaż to jest bardzo trudne do obliczenia .   

Radny Henryk Grycz  -czy związek myśli o podwyżce cen ,gdy słyszymy ,że związek   

tak dużo inwestuje . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – nie ma w tej chwili mowy o żadnej podwyżce  cen .  

Radny Jacek Woroch – jak są zyski to trzeba inwestować  . 

Główna Księgowa Związku  

Zyski powstają wtedy,  gdy opłaty wpływają terminowo , u nas nie wygląda to źle i 

stąd zyski ,ale również uzyskujemy te zysku ze sprzedaży papieru i tworzyw sztuczny   

w kwocie około 55 tys. miesięcznie . 

Radny Marek Jurga – zauważyłem ,że firmy odbierające odpady segregowane to 

wrzucają wszystko razem z tymi niesegregowanymi . 

Pani Prezes – to jest złudne myślenie  ,gdyż w samochodach które są ;przystosowane 

do odbioru   odpadów maja wewnątrz samochodu odpowiednie przegrody i tam te 

odpady trafiają . 

Radny Henryk Grycz – czy Związek  jest dotowany przez państwo. 



Pani Prezes – nikt nas nie dotuje ,utrzymujemy się sami . 

Jeżeli natomiast chodzi o utrzymanie cen za wywóz lub zmniejszenie tej opłaty to 

wszystko zależy od przetargu  dla firm przewozowych  na rok 2016 / przetarg w 

grudniu /. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – czy jest możliwość wprowadzenia ulg dla 

rodzin wielodzietnych . 

Pani Prezes – nie ma takie możliwości ,ustawa tego nie przewiduje ,jeżeli by to miało 

być wprowadzone to byłoby to uzależnione od dochodu w rodzinie / podobnie jak 

przy otrzymaniu  zasiłku z OPS /. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka – jako przedstawiciel gminy Dolsk w Zarządzie 

Związku staram się ażeby jak największa ilość naszych mieszkańców oddawała te 

odpady . 

Ilość deklaracji wzrasta tak ,że należy zauważyć ,że na terenie naszej gminy jest ta 

ustawa dobrze realizowana . 

Burmistrz podziękował Pani Prezes za tak szczegółowe przedstawienie informacji na 

temat działalności Związku a w szczególności przedstawienie wdrożenia ustawy 

śmieciowej   na terenie naszej gminy  

2. Sprawy bieżące . 

W pierwszej kolejności głos zabrał Burmistrz ,który poinformował radnych ,że w 

wyniku negacji dot. dzierżawy za rury wodociągowe i kanalizacyjne  udało się tę 

kwotę pomniejszyć  i tym samym  w tym roku czynsz dzierżawny jest o 127.036,96,-

zsł mniejszy . 

 W tym roku mówimy o takiej kwocie jednak nie jest to kwota ostateczna w  dalszym 

ciągu prowadzimy na ten temat rozmowy .  

Jeżeli nie uzyskamy w ciągu dalszych lat następnych oszczędności to i tak do końca tej 

dzierżawy uzyskamy z tego tytułu 682.823,66,-zł oszczędności . 

Uważam ,że robimy w tym względzie bardzo dużo i liczę na zrozumienie radnych . 

Na Sesję rady zostały przygotowano projekty uchwał między innymi  

- projekt uchwały dot. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014  

-udzielenie Burmistrzowi absolutorium za rok 2014, 

- dzierżawy mienia gminnego , 

-- aneksu do porozumienia z g miną Śrem dot. przewozów 

-zmiany dotacji dla powiatu na wykonanie wspólnego zadania w Dolsku ul. 

Gostyńskie Przedmieście . 



Równocześnie z chwilą uzyskania oszczędności  w czynszu dzierżawnym jest 

możliwość przeznaczenia tej kwoty na inne zadania ,stąd prośba o dodatkowe 

podjęcie uchwały o zmianie budżetu na rok 2015 . 

Jeżeli chodzi o uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania oraz udzielenia 

absolutorium były one  przedmiotem na wspólnym posiedzeniu wszystkich radnych 

jak również komisji rewizyjnej ,stąd wniosek ,że  ponownie  nie będziemy się   tym 

zajmować .  

Szczególnie chciałbym tu przedstawić  zmiany w budżecie, które są możliwe do 

realizacji dzięki powstałym oszczędnością . 

W pierwszej kolejności proponuję dołożyć 40 tys. zł do zakończenia zadania w Dolsku  

na ul. Gostyńskie Przedmieście ,które jest realizowane wspólnie z powiatem . 

W budżecie na to zadanie była zaplanowana kwota 85 tys. zł . 

Powiat nie otrzymał na ten cel  unijnych funduszy i związku z tym powiat wystąpił z 

wnioskiem o dodatkowe fundusze ,tak ażeby to zadanie zostało dokończone . 

Proponuję również wykonać  takie zadania jak : 

- położenie kostki brukowej wokół  powstałych wigwamów , 

Tu się okazuje ,że w Brzeżnicy pozostanie kostka ,która mogłaby być przeznaczona dla 

Lipówki  z tym jednak ,że kostka w Brześnicy została zakupiona z funduszu sołeckiego 

i tu należy Brześnicy w jakiś sposób zrekompensować . 

Radny Andrzej Michałowski – trzeba to wszystko dokończyć, ale co wobec tego z 

dołączeniem  do wigwamów energii elektrycznej  . 

Burmistrz Henryk Litka – też o tym myślimy i mamy wyliczone koszty wszystkie 

wigwamy będą miały energię podłączoną. 

Chciałbym tu radnym przedstawić moje propozycje ,które będą odpowiednio 

analizowane i tylko wprowadzone w życie przy akceptacji radnych a dotyczy to 

naszego zadłużenia do roku 2018 . 

Stan tego  zadłużenia  mógłby ulec zmniejszeniu gdybyśmy zaciągnęli 3,5 mln zł 

pożyczki. 

Ze spłatą na 10 lat,  z tego w pierwszej kolejności dokonalibyśmy spłaty długu na 

kwotę 3,5 mln zł.  

Liczę również na to ,że w roku 2017 jak i w roku 2018 uzyskamy większe podatki z 

podatków od wiatraków i to nam pozwoli na spłatę długu w terminie . 

Wskaźnik zadłużenia nam tego nie blokuje .  

Radny Andrzej Michałowski – znowu kredyt i na jaki procent . 



Burmistrz MiG Henryk Litka – informowałem się w tej sprawie i jest to 6- 7  %. 

Radny Andrzej Michałowski – jest to zbyt dużo .  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – temat bardzo ciekawy ,ale do rozpatrzenia 

po przedstawieniu odpowiednich dokumentów .   

Burmistrz MiG Henryk Litka – tak też uważam ,że zainteresowałem tym radnych, ale 

do tematu powrócimy jak będę miał więcej informacji . 

Radna Lidia Pieprzyk – jak będzie wygląda sprawa remontu przedszkola w 

Mszczyczynie i czy w ogóle będzie wykonywany . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – przedszkole to wymaga przeprowadzenia bardzo 

dużego remontu i w tej chwili ten remont nie jest przewidziany . 

Nie mam jeszcze pełnych informacji na temat świetlicy . 

Prowadzę jednak z firmą Mróz rozmowy na temat świetlicy i boiska sportowego . 

Liczę na to ,że firma Mróz  pozwoli  nam na korzystanie zarówno świetlicy i boiska 

sportowego /firma Mróz realizuje zakup RSP Mszczyczyn/. 

Po uzyskaniu odpowiednich informacji będę w tej sprawie rozmawiał z Panią radną i 

Panią sołtys . 

Jeżeli chodzi o to czy przedszkole w Mszczyczynie będzie istnieć czy zostanie 

zawieszone  to zależy to od ilości dzieci – jak będzie 10 dzieci to przedszkole będzie 

funkcjonowało.  

Radna Lidia Pieprzyk – w tej chwili jest zapisanych 10 dzieci i po tej odpowiedzi Pana 

Burmistrza wiem, że  to przedszkole będzie funkcjonowało . 

Temat uchwał ,które będą podejmowane na sesji został wyczerpany wobec tego 

Przewodnicząca Rady przedstawiła pisma ,które w ostatnim tygodniu wpłynęły do 

Rady a o których radni powinni być poinformowani . 

1/ udzielono odpowiedzi na pismo Pana [...] w sprawie remontu ul. Garncarskiej . 

2/pismo dot. zarzutu Pana [...] w sprawie wymiary podatku / pismo 

bezprzedmiotowe bez odpowiedzi /, 

3/ pismo skierowane przez Urząd w sprawie przepustu w Międzychodzie – 

przebudowa przepustu powinna być zrobiona przez Powiatowy Zarząd Dróg . 

Radny Zenon Rusiak – sprawa ta już była kilkakrotnie omawiana ,przepust źle 

zrobiony i ktoś go musi naprawić . 

Radny Henryk Grycz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej . 

Komisja w dniu dzisiejszym była na wizytacji sołectwa Ostrowieczno . 



Zapoznano się z dokumentacją , inwenturą oraz zabezpieczenie materiałów . 

Komisja w tym zakresie nie ma żadnych zastrzeżeń . 

Należy tu jednak poruszyć kwestię wykorzystania funduszu sołeckiego . 

Wiemy z uzyskanych informacji ,że tylko sołectwo Ostrowieczno nie przeznaczyło 

tych funduszy na utrzymanie świetlicy co wobec  pozostałych sołectw jest nie do 

przyjęcia i  na przyszły 2016 rok trudno będzie ten stan rzeczy w ten sposób utrzymać  

Wszystkie sołectwa prawdopodobnie postąpią tak samo i skąd na utrzymanie świetlić 

będą potrzebne fundusze z budżetu . 

To musi ulec zmianie . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk -  to jest bardzo nieprawidłowe  i należy to 

zmienić. 

Jest tu jeszcze jedna kwestia do omówienia a mianowicie czy jest możliwość  zmiany 

taryf za energię elektryczną  dla świetlic ,gdyż świetlice  płacą tak jak  za działalność 

gospodarczą. 

Burmistrz MiG Henryk Litka – tak Enea liczy za zużytą energię przez świetlice jak za 

działalność gospodarzą – będziemy w tej sprawie rozmawiać . 

Radny Henryk  Grycz – czy jest możliwość  powstania nowych terenów na wiatraki.   

Burmistrz Henryk Litka  

W tej chwili pozwolenie są   wydane na postawienie wiatraków w Kotowie i Mełpinie  

Są  jednak tereny wyznaczone w Małachowie, Mszczyczynie i Księginkach . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – po informacji przedstawionej przez 

mieszkańców Lubiatowa wiatrak w Kotowie tak szybko nie stanie ,gdyż jest w tej 

sprawie wyrok sądu ,czy Urząd posiada taki wyrok .  

Burmistrz MiG Henryk Litka – Urząd nie posiada takiego wyroku ,sprawa nie jest 

jeszcze rozstrzygnięta . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – też tego wyroku nie widziałam ,ale ma być 

negatywny  dla inwestora . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – Urząd nie jest w tej sprawie stroną. 

Odwołano się do Samorządowe  Kolegium  Odwoławczego ,które wydało  opinię na 

korzyść inwestora . 

Odwołano się od tej decyzji do Sądu Wojewódzkiego i nie ma do tej pory decyzji 

/chociaż zarzut ,że ten wiatrak będzie za blisko zabudowań jest niesłuszny . 



Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała 

wszystkim za udział i zakończyła wspólne posiedzenie radnych . 

 

 

Protokolant        Przewodnicząca Rady  

Stefania Gagat       Janina Pawełczyk  

     


