
PROTOKÓŁ NR 10 
 

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
w dniu 21 grudnia 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. Wiesława Szermelek 
4. Jadwiga Chojnacka 
5. Henryk Grycz 
6. Marek Jurga 
7. Jarosław Kaczmarek 
8. Krystian Mejza 
9. Andrzej Michałowski 
10. Aneta Niewrzendowska 
11. Lidia Pieprzyk 
12. Roman Ratajczak 
13. Zenon Rusiak 
14. Hieronim Szczepaniak 
15. Jacek Woroch 

Wszyscy radni obecni. 
Ponadto w komisji udział wzięli: 

1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Zastępca Burmistrza-Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk 
3. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego 
5. Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego 
6. Maria Surowiec Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk 

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

1. Analiza projektów uchwał dotyczących XIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka poinformował iż zostały zmienione projekty 
uchwał dotyczące: 

• określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2016 roku, 

• zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych przez gminę Dolsk 
oraz poszerzyć o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. 
 
Projekt uchwały dotyczący określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2016 roku. 



Maria Surowiec Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk przedstawiła projekt uchwały 
informując, iż Rada gminy określa w drodze uchwały corocznie program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie 
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę. Program obejmuje 
swoim zakresem realizację takich zadań jak: 
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmienie; 
- odławianie bezdomnych zwierząt; 
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schroniskach dla zwierząt; 
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
- usypianie ślepych miotów; 
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk na jaką kwotę została podpisana umowa z panem 
Porwitem? 
Maria Surowiec Pracownik UMiG Dolsk odpowiadając na pytanie poinformowała że jest 
bez zmian w stosunku do roku ubiegłego. 

 
Projekt uchwały dotyczący zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych przez 
gminę Dolsk. 
Projekt uchwały przedstawiła Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego. W celu 
uporządkowania i ujednolicenia zasad gospodarki mieniem należącym do Gminy Dolsk. Rada 
Miasta i Gminy Dolsk zgodnie z treścią art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym może uchwalać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu 
korzystania z gminnych  obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przedmiotowa 
uchwała w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na 
terenie gminy Dolsk stanowić będzie podstawę do ustalenia w drodze zarządzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy Dolsk odpłatności za wynajem świetlic, wprowadzi jednolite formy 
korzystania ze świetlic wiejskich oraz określi zakres obowiązków opiekunów świetlic 
uszczegóławiając jednocześnie zasady wynajmu w stosunku do obecnie obowiązujących. 
Zmianą w proponowanym projekcie uchwały jest dopisanie do § 6 pkt 2 odpadów stałych. 
Radny Jarosław Kaczmarek nawiązując do §2 pkt 2 projektu uchwały zapytał czy nie 
można by zmienić formy zgody pisemnej lokatora na formę zawiadomienia ponieważ jest to 
duże ograniczenie dla organizowania imprez wioskowych. 
Ustalono iż w uchwale znajdzie się zapis „…ma obowiązek pisemnie zawiadomić o tym 
fakcie właścicieli lub najemców lokalu mieszkalnego…” 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała co z dochodami uzyskanymi z najmu 
świetlic? 
Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk wyjaśniła, iż Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Dolsku ma być administratorem to dochody uzyskane z najmu świetlic muszą 
być przekazywane również do ZGK w Dolsku. Nie może być takiej sytuacji gdzie dochody z 



mienia są wykazywane w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk a wydatki w Zakładzie Miasta i 
Gminy Dolsk. 
Projekt uchwały wywołał wśród radnych kontrowersje i obawy przed podjęciem uchwały. 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk  zaproponował radnym aby rok 2016 potraktować jako rok 
próbny. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała czy jest możliwość obniżenia kwoty 
wynajmu świetlicy? 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka zwrócił uwagę iż w koszt wynajmu 
świetlicy są wliczone wszystkie koszty. Najemca nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu 
wynajmu. 
 
Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na 2016 rok. 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka biorąc pod uwagę wystawione opinie 
poszczególnych komisji zgłasza następujące autopoprawki: 

• modernizacja dróg gminnych (Międzychód, Pokrzywnica, ul. Garncarska) 
• zmniejszając wykupy gruntów o kwotę 10.000 

• dodanie punktu remont filii Przedszkola w Mszczyczynie 10.000zł 
Przyznanie kwoty 4.000 zł na budowa schroniska w Gaju oraz 5.000zł pomoc dla policji 
w formie zakupu paliwa kosztem zmniejszenia utrzymania zieleni. Wszystkie gminy w 
powiecie zapewniły takie środki w budżecie na 2016 rok. 
Przewodnicząca Komisji Środowiska Lidia Pieprzyk wyjaśniła iż nie ma nic przeciwko 
przedstawionej propozycji zapewnienia środków na remont Przedszkola w Mszczyczynie. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Lidia Pieprzyk wyjaśniła iż decyzja 
komisji w sprawie utrzymania zieleni w mieście była decyzją pochopną, zważywszy na 
fakt iż gmina nie ma uprawnień na zakup środków ochrony roślin czy wykonywanie 
oprysków chemicznych. Co należałoby w obecnej sytuacji zrobić aby rozwiązać problem? 
Radny Andrzej Michałowski i Marek Jurga poinformowali wszystkich radnych, że nie 
była to pochopna decyzja, gdyż wszystkie punkty były głosowane i przyjęte jednogłośnie. 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka rozpatrując ewentualne utrzymanie 
zieleni przez firmę zewnętrzną można negocjować cenę z oferentem. Byłoby to dobre 
rozwiązanie aby utrzymać inwestycję – remont rynku na wysokim poziomie. 
Radny Marek Jurga stwierdził, że zdobycie uprawnień do wykonania oprysków jest 
możliwe do zrobienia na kursie organizowanym przez ODR. Radny Andrzej Michałowski 
potwierdził to stanowisko. 

Radny Jarosław Kaczmarek zwrócił się do Komisji Ochrony Środowiska z pytaniem co 
sądzą o takim rozwiązaniu? 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Lidia Pieprzyk zaznaczyła iż sugerowane 
zmiany do budżetu wystawione w opinii z jej strony miały na celu zabezpieczenie 
ewentualnego remontu w przedszkolu w Mszczyczynie. 
Natomiast Radny Andrzej Michałowski i Marek Jurga podtrzymali stanowisko wyrażone w 
Opinii Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta i Gminy Dolsk o projekcie budżetu gminy 
na rok 2016. 
Radny Jacek Woroch uważa iż propozycja Pana Burmistrza jest rozsądnym rozwiązaniem. 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zaznaczyła iż nad funduszem samorządu 
mieszkańców pochylimy się w lipcu gdy przyznawane będą środki do dyspozycji 
mieszkańców na kolejny rok. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  zwracając się do radnych prosił o przyjęcie 
przedstawionych autopoprawek do budżetu na 2016 rok. Rozwiązanie pozostałych spraw 
można przesunąć w czasie. 
Radni odnosząc się do propozycji udzielenia pomocy finansowej w formie zakupu paliwa dla 
policji nie wyrażali entuzjazmu. Uważając iż policja i samorząd są osobnymi instytucjami, a 
nasza sytuacja finansowa nie pozwala finansować zadań które nie należą do gminy. 
Ostatecznie ustalono iż zostanie przyznana kwota 3.000 zł na sfinansowanie zakupu paliwa 
dla policji. 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała wszystkim za przybycie i 
zakończyła Wspólne Posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant         Przewodnicząca Rady 
/-/ Magdalena Pawłowska      /-/ Janina Pawełczyk 


