
PROTOKÓŁ NR 9 
 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 
w dniu 11 września 2015 roku 

 
Komisja w składzie: 

1. Henryk Grycz Przewodnicząca Komisji 
2. Roman Ratajczak członek komisji 
3. Aneta Niewrzendowska członek komisji 

Ponadto w komisji udział wzięli: 
1. Ilona Skorupka pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk 
2. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego 
3. Pan [...] 

 
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Henryk Grycz, który powitał 
członków Komisji, zaproszone osoby i poinformował że dzisiejszym tematem spotkania jest 
zapoznanie się ze sprawą dotyczącą skargi na działalność organu wykonawczego gminy i 
kierowanego przez niego urzędu. 
 
W dniu 25 maja 2015r. Wojewoda Wielkopolski przekazał do Rady Miasta i Gminy Dolsk 
złożoną przez p. [...] skargę. Z treści skargi wynika, iż skarżący zgłasza dwa zarzuty związane 
z funkcjonowaniem organu wykonawczego gminy i kierowanego przez niego urzędu. Zarzuty 
te dotyczyły odmowy oznakowania dojazdu do nieruchomości położonej w obrębie sołectwa 
Księginki będącej własnością skarżącego od miasta Dolsk oraz odmowy zmiany granic miasta 
w taki sposób, aby rozszerzyć je o nieruchomości o adresie Księginki [...]. 
Po zapoznaniu się komisji z dokumentacją Przewodniczący Komisji poprosił pracowników 
urzędu o nakreślenie sprawy. 
Pracownik Urzędu Miasta i gminy Dolsk Ilona Skorupka pokrótce poinformowała 
komisję o złożonym wniosku przez p. [...] dotyczącym oznakowania dojazdu do posesji 
umiejscowionej w obrębie wsi Księginki (przy granicy Księginki Dolsk) od strony miasta 
Dolsk. Postawienie oznakowania w miejscowości Dolsk z informacją  dojazdu do posesji w 
miejscowości Księginki jest absurdalne. Wychodząc mieszkańcowi naprzeciw właściwym 
rozwiązaniem byłaby zmiana granic. Urząd podjął działania wszczęcia procedury zmiany 
granic miasta Dolsk. Jednakże zainteresowany nie został poinformowany o tym fakcie. 
Procedura zmiany granic jest czasochłonna i kosztowna. Gmina podejmując takie działania 
musi wziąć pod uwagę również działki rolne sąsiadujące z nieruchomością wnioskującego. W 
przyszłości działki te mogą zostać również zabudowane, zważywszy że do urzędu wpłynął 
wniosek o warunki zabudowy. Działania te zostały przerwane ponieważ zaistniał konflikt 
interesów mieszkańców. Zmniejszając obszar sołectwa Księginki pozbawilibyśmy rolników 
tejże wioski do otrzymywania dopłat do gruntów rolnych. Gmina podejmując decyzje musi 
kierować się dobrem większości mieszkańców. 
Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska zawiadomiła komisję o 
dokonanych czynnościach w ustawieniu tablic informujących o dojeździe do posesji 
Księginki [...]. 



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz  zapytał skarżącego [...] czy w obecnej 
sytuacji jaka zaistniała jest usatysfakcjonowany widniejącymi tablicami informacyjnymi w 
Dolsku? Dodając czy postawienie takich drogowskazów rozwiąże problem? Pewnie nie. 
[...] w odpowiedzi podziękował komisji za zaproszenie na spotkanie i ustawienie tablic 
dojazdowych do posesji. Prosiłby aby władze gminy skłoniły się do prośby o zmianę granic 
Księginki Dolsk. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz  potwierdził że najlepszym 
rozwiązaniem z tej sytuacji byłoby przesunięcie granic ale zważywszy na obecność dopłat dla 
rolników nie spotka się to z przychylnością mieszkańców Księginek. 
[...] zaproponował poszerzenie granic miasta Dolsk o nieruchomości o adresie Księginki [...]. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk  Grycz przytoczył słowa Ilony Skorupki 
Gmina podejmując takie działania musi wziąć pod uwagę również działki rolne sąsiadujące z 
nieruchomością wnioskującego. W przyszłości działki te mogą zostać również zabudowane, 
zważywszy że do urzędu wpłynął wniosek o warunki zabudowy. 
Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska dodała obecnie łatwo uzyskać 
decyzje o warunkach zabudowy w warunkach gdy grunty rolne mają dostęp do drogi i istnieje 
możliwość przyłączenia do linii energetycznej. Reasumując w przyszłości można spodziewać 
się rozbudowy omawianego terenu. 
Przewodniczący komisji Henryk Grycz podsumowując spotkanie poinformował że urząd 
przychylając się do prośby pana [...] podjął działania zmiany granic Księginki Dolsk. Podjęte 
działania należy rozpatrywać z perspektywy dalszej rozbudowy omawianego terenu, 
zwracając uwagę na dobro całej społeczności. 
Dziękując zaproszonym gościom za przybycie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
powiadomił, że będzie oczekiwał pisemnego ustosunkowania się do sprawy przez pana [...]. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Henryk Grycz zarządził przerwę w obradach komisji. 
Komisja spotka się niezwłocznie po ustosunkowaniu się skarżącego. 
 
W dniu 16 września 2015 godz. 10.00 Komisja Rewizyjna wznowiła obrady. 
 
Komisja w toku przeprowadzonej analizy skargi złożonej przez pana [...] uznała, że zarzut 
dotyczący działania Burmistrza i urzędu w tym zakresie jest niezasadny. 
 
Na tym posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostało zakończone. 
 
 
Protokolant         Przewodniczący Komisji 
Magdalena Pawłowska      Henryk Grycz 


