
PROTOKÓŁ NR 7 
 

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
w dniu 2 września 2015 roku 

 
Radni w składzie: 

1. Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk 
2. Jan Rzepczyński Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk 
3. Jadwiga Chojnacka 
4. Henryk Grycz 
5. Marek Jurga 
6. Jarosław Kaczmarek 
7. Krystian Mejza 
8. Andrzej Michałowski 
9. Aneta Niewrzendowska 
10. Lidia Pieprzyk 
11. Roman Ratajczak 
12. Zenon Rusiak 
13. Hieronim Szczepaniak 
14. Jacek Woroch 

obecnych 14 radnych 
nieobecna radna usprawiedliwiona Wiesława Szermelek 
Ponadto w komisji udział wzięli: 

1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk 
3. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 
4. Andrzej Ratajczak Kierownik ZGK Dolsk 
5. Monika Leciejewska - Pracownik Urzędu 

 
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która powitała 
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawiła proponowany porządek obrad 
posiedzenia Komisji: 

1. Ocena wykonania i rozliczenia kanalizacji Księginki – Małachowo. 
2. Sprawy bieżące. 

 
Ad1. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka zaznaczył że kanalizacja Księginki-
Małachowo i wodociąg Księginki jest największą inwestycją przeprowadzoną przez gminę. 
Szczegółowe informacje z wykonania inwestycji przedstawi Pracownik Urzędu MiG Dolsk 
Monika Leciejewska wraz z Inspektorem Nadzoru Andrzejem Ratajczakiem. 
Pracownik Urzędu Monika Leciejewska pokrótce omówiła przebieg działań z wykonania 
przeprowadzonej inwestycji. Zwracając dużą uwagę iż inwestycja była przeprowadzana w 
dwóch etapach. Wiązało się to z ryzykiem powodzenia inwestycji i podjęciem różnych 
działań w celu osiągnięcia sukcesu. Projekt kanalizacji Księginki-Małachowo częściowo 



nakładał się w czasie z działaniami przebudowy drogi 434 przeprowadzanymi przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
Inspektor Nadzoru Andrzej Ratajczak przedstawił stan faktyczny projektu. Kanalizacja 
Księginki-Małachowo wyposażona jest w 4 przepompownie. Umiejscowione 2 w 
Księginkach i 2 w Małachowie. Inwestycja podłączona jest prawidłowo a dwu etapowość 
projektu przebiegła pomyślnie. W najbliższym czasie zostanie wdrożony system 
komputerowy, który będzie sprawował nadzór nad ewentualnymi awariami. Północna część 
Dolska w stronę Księginek nie jest jeszcze podłączona, to kwestia czasu właściciele posesji 
mają 6 miesięcy na przyłączenie się do kanalizacji. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk droga w Księginkach jest utwardzona i moim 
zdaniem jest w lepszym stanie niż przed pracami budowlanymi związanymi z kanalizacją. 
Przewodnicząca Rady zadała pytanie na jakim etapie jest kwestia rozliczenia gminy z 
Urzędem Marszałkowskim? 
W odpowiedzi Monika Leciejewska poinformowała że w tym tygodniu urząd składa wniosek 
o rozliczenie projektu. Prawdopodobnie w tym roku otrzymamy zwrot nakładów ponieważ 
Polska do końca 2015 roku ma obowiązek rozliczenia się z Unią Europejską. 
Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak zreferowała przeprowadzoną 
inwestycję od strony finansowej. Całkowity koszt inwestycji to 5.612.321,- zł obejmujący 
długość 1643 metry wodociągu Księginki oraz dwa etapy budowy kanalizacji wraz z 
podłączeniem do głównej przepompowni w Dolsku. W drugim etapie gmina skorzystała z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007-2013 rok który gwarantuje zwrot 50% 
kosztów netto kwalifikowanych. 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka  poinformował Radę o wyroku Sądu 
Apelacyjnego z dnia 26 sierpnia roku bieżącego gdzie wyrok zostaje utrzymany w mocy. 
I etap budowy kanalizacji zbieg się z budową drogi 434. WZWD postawił nam warunek 
zakończenia prac budowlanych do 31.08.2005r. i tak też podpisaliśmy umowę z wykonawcą. 
W wyniku opóźnień 56 dni wykonawcy została naliczona kara umowna w wysokości 0,05% 
tj. 634.598,16 zł., o tą różnicę urząd umniejszył płatność ostatniej faktury. Właściciel firmy 
po ponad dwóch latach skierował sprawę do sądu. Wszystko przemawiało na rzecz gminy 
jednak sąd orzekł na rzecz powoda gmina ma zapłacić 543.942,00 zł wraz z należnymi 
odsetkami od 16.12.2011r. oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 32.484,00 zł. 
Radny Jan Rzepczyński jakich argumentów użyła firma w wyniku których sąd podjął taką 
decyzję? 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka  wszystko zrobiliśmy w ramach umowy 
firma była powiadomiona o trudnościach w prowadzeniu prac budowlanych i mimo to podjęła 
wyzwanie. Uważaliśmy że wszystko przemawia na naszą stronę. Jednak decyzja sądu została 
utrzymana w mocy. 
Radny Jarosław Kaczmarek co gmina zrobi w takiej sytuacji? 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka  musimy zapłacić. Będziemy również 
składać wniosek o kasację. 
Radny Henryk Grycz z tego wynika że umowa nie jest dokumentem wiążącym. 
Radny Hieronim Szczepaniak jakie są koszty kasacji? 
Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak koszt kasacji to 5% rozpatrywanej 
kwoty. 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zadała pytanie o sposobie rozwiązania problemu. 
Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak należałoby niezwłocznie uiścić opłatę 
wg wyroku sądu aby uniknąć postępowania egzekucyjnego. Planowane środki ze zwrotu 
podatku VAT za budowę kanalizacji Księginki-Małachowo przeznaczyć na pokrycie tych 
kosztów. Do czasu otrzymania zwrotu gmina wesprze się kredytem z rachunku bieżącego. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk jaka jest kwota zwrotu podatku VAT? 
Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak odpowiadając na pytanie 
poinformowała że wysokość zwrotu VAT to 1.092.000,00 zł. 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka  Urząd Skarbowy ma 60 dni na zwrot 
podatku VAT, w październiku możemy spodziewać się środków na koncie. 
Przewodniczący Rady Janina Pawełczyk chciałaby zobaczyć uzasadnienie do wyroku oraz 
poinformowała o konieczności złożenia wniosku o kasację. 
 
Ad.2.  
Radna Aneta Niewrzendowska dlaczego w czasie awarii prądu agregat się nie załącza, a 
woda bieżąca jest zabarwiona na kolor brunatny? 
Kierownik ZGK w Dolsku Andrzej Ratajczak  zdarza się że agregat prądotwórczy nie 
załącza się ze względu na zbyt duży pobór energii podczas rozruchu pomp. Podczas awarii 
występuje zabrudzenie wody spowodowane „zerwaniem sieci”,  zamiast wodę ograniczać 
zakład komunalny zwiększa spożycie wody w celu jej wypłukania. 
 
W ramach wspólnego spotkania zostały omówione projekty uchwał przygotowane na XI 
Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk. 
 
Radny Zenon Rusiak zadał pytanie dlaczego trasa odwozów dzieci szkolnych kończy się w 
miejscowości Międzychód. Dzieci mieszkające w Międzychodzie wracają ze szkoły w 
późnych godzinach popołudniowych. Dobrym rozwiązaniem byłyby naprzemienne odwozy 
dzieci (trasę rozpoczynać od strony Międzychodu, następnego dnia kończąc na 
Międzychodzie) w ten sposób unikałoby się faworyzowania dzieci. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk w nawiązaniu do artykułu „Dolsk stracił 70 tys. zł 
przez błędy urzędników”, który ukazał się na łamach gazety Tygodnika Śremskiego 
zaapelowała do Burmistrza o bieżące informowanie rady o sytuacjach skutkujących 
koniecznością wydatkowania z budżetu określonych kwot. 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka  wyjaśnił że o zaistniałej sytuacji 
dowiedzieliśmy się z protokołu pokontrolnego. W przyszłości będziemy radę niezwłocznie 
informować o takich sytuacjach. 
 
Do Radnego Jarosława Kaczmarka dotarła informacja w sprawie elektrowni wiatrowych o 
zwiększeniu mocy i rozmiarach tychże elektrowni mających powstać na terenie miejscowości 
Mełpin. Radny Jarosław Kaczmarek zapytał czy zmiany techniczne elektrowni nie wymagają 
nowego pozwolenia i czy nie będzie protestów ze strony sąsiadującej gminy?  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała ile ma powstać elektrowni wiatrowych 
na terenie Księginek i Małachowa? 



Odpowiadając na pytanie Burmistrz Miasta i Gminy  sprecyzował informację objaśniając iż 
na terenie sołectw Księginki i Małachowo powstanie 8 elektrowni wiatrowych oraz 2 
elektrownie wiatrowe w miejscowości Wieszczyczyn w obrębie terenu już istniejących 
wiatraków. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała czy mieszkańcy Wieszczyczyna są 
poinformowani o podjętych działaniach dotyczących powstania nowych elektrowni 
wiatrowych? 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka  odpowiadając na pytanie poinformował że 
robimy wszystko aby upublicznić informację. 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Janina Pawełczyk podziękowała wszystkim za 
przybycie i zakończyła Wspólne Posiedzenie Rady 
 
Protokolant         Przewodnicząca Rady 
Magdalena Pawłowska      Janina Pawełczyk 


