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PROTOKÓŁ NR 12 
 

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
w dniu 23 marca 2016 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. Roman Ratajczak 
12. Zenon Rusiak 
13. Hieronim Szczepaniak 
14. Jacek Woroch 

Radna Lidia Pieprzyk nieobecna. 
Ponadto w komisji udział wzięli: 

1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
2. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Dolsku 
3. Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku 
4. Dyrektor Andrzej Ratajczak Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku 
5. Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku 

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

1. Sprawozdania za rok 2015 z zakresu działalności: 

• MGOSiR w Dolsku 
• OPS w Dolsk 
• ZGK w  Dolsk 

• Biblioteka w Dolsku 
 

2. Analiza projektów uchwał dotyczących XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
3. Sprawy bieżące. 
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Sprawozdanie z działalności MGOSiR w  Dolsk za 2015 rok przedstawił Witold 
Opielewicz co stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
W trakcie sprawozdania Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała z czego wynika 
nie wykonanie wydatków. 
Witold Opielewicz odpowiedział iż plan wydatków został oparty o szacunkowe koszty 
ponoszone z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody. 
Witold Opielewicz w przedstawianym sprawozdaniu wspomniał iż w 2015 roku MGOSiR w 
Dolsku był organizatorem lub współorganizatorem przeważającej większości imprez 
sportowych, rekreacyjnych jak również kulturalnych odbywających się na terenie naszej 
gminy, które wymienił w porządku chronologicznym. 
Radny Hieronim Szczepaniak nawiązując do Turnieju o Puchar Premiera RP zapytał czy 
drużyny biorące udział w turnieju były drużynami z gminy Dolsk? 
Witold Opielewicz poinformował iż 3 drużyny które brały udział w turnieju były  z naszej 
gminy i 1 drużyna z zaprzyjaźnionej gminy Śrem. 
Radny Jarosław Kaczmarek poprosił by VIII Turniej Sołectw organizowany w tym roku w 
Mełpinie został podany do publicznej wiadomości wcześniej by wzbudzić w społeczności 
zainteresowanie i tym samym ich obecność na turnieju. 
Witold Opielewicz zapewnił iż impreza ta zostanie rozpropagowana tak to jak do tej pory 
miało miejsce. Natomiast mała frekwencja tejże imprezy może być wynikiem wystąpienia 
innych imprez w tym samym czasie. 
Próbowano rozwiązać dylemat „dobrego terminu” dla tejże imprezy, by nie musiała 
konkurować z imprezami lokalnymi organizowanymi na terenie gminy i poza nią. 
Podsumowując Burmistrz Henryk Litka  powiedział OSiR ustali ze sołtysem Mełpina termin 
imprezy a zainteresowanym z pewnością będzie pasować. 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o podjęte działania OSiR w usuwaniu awarii 
kanalizacji na Plaży Miejskiej które miały miejsce w latach ubiegłych. 
Witold Opielewicz poinformował iż OSiR jest zabezpieczony dwoma pompami. Awarie 
szybko zauważone nie stanowią w tej chwili problemu. Obecnie zwiększone koszty awarii 
wynikać mogą z uszkodzenia pomp. 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy ten problem można rozwiązać w inny 
sposób? 
Witold Opielewicz poinformował iż nie ma innego rozwiązania z uwagi na ukształtowanie 
tegoż terenu. Prośba do ZGK w Dolsku by reagowano na wezwania, które mają miejsce w 
soboty i niedziele w czasie wolnym od pracy zakładu. Awarie występujące w tymże czasie 
narażają ośrodek na dodatkowe koszty związane z wezwaniem tychże służb z gminy Śrem. 
Burmistrz Henryk Litka  poinformował, że należy zastanowić się i wybrać takie rozwiązanie 
które zapewni z jednej strony szybką interwencję w razie awarii przy jednocześnie niskim 
koszcie. 
Na koniec sprawozdania z działalności MGOSiR w Dolsku Burmistrz Henryk Litka 
podziękował Witoldowi Opielewiczowi za zaangażowanie, które odzwierciedlenie miało w 
sprawozdaniu finansowym wykazując przekroczenie zaplanowanych dochodów o 67,94% 
 
Sprawozdanie z działalności za 2015 rok Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Alicja 
Olschak Kierownik tejże placówki. 
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o liczbę rodzin objętych opieką asystenta 
rodziny na terenie gminy jak również formę tej pomocy? 
Alicja Olschak obecnie 9 rodzin korzysta z tej formy pomocy 1 rodzina zaprzestała na skutek 
osiągniętego celu. Kierownik OPS podkreśliła iż niesienie w takiej formie pomocy ma tylko 
sens gdy rodzina wyraża chęć przyjęcia pomocy. Pomoc ta ma na celu walczenie z 
niezaradnością ludzi, która występuje nie tylko w rodzinach patologicznych. 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytał co się dzieje w momencie gdy rodzina odmawia 
przyjęcia takiej pomocy? 
Alicja Olschak odpowiadając poinformowała iż Ośrodek Pomocy Społecznej występuje do 
sądu gdzie w konsekwencji zostaje przydzielony kurator sądowy. 
W związku z programem rodzina 500+ przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy na 
terenie gminy zaistnieje problem z uwagi na niewłaściwy sposób wydatkowania tych że 
środków? 
Alicja Olschak poinformowała iż ośrodek pomocy społecznej jest wyposażony w 
instrumenty pozwalające na właściwe wykorzystanie otrzymywanych środków przez rodzinnę 
- udzielając pomocy w formie rzeczowej. Kierownik ośrodka poinformowała iż alkoholizmem 
dotknięte są w szczególności osoby samotne których program rodzina 500+ nie dotyczy, jak 
również zwróciła szczególną uwagę na fakt iż nie należy karać całej rodziny za to że mąż jest 
alkoholikiem. Należy zauważyć sytuację gdy w rodzinie jest osoba która będzie racjonalnie 
wydatkować przyznane środki. 
Przy okazji poruszonej kwestii programu rodzina 500+ Burmistrz Henryk Litka  podkreślił 
iż pomoc państwa w wychowaniu dzieci będzie przekraczała cały dotychczasowy budżet 
ośrodka. 
Radna Wiesława Szermelek zapytała czy ośrodek poradzi sobie z nałożonym zadaniem? 
Alicja Olschak poinformowała iż zostanie przyjęty nowy pracownik, by ośrodek mógł 
sprawnie wykonywać nowe powierzone zadania. 
Burmistrz Henryk Litka  podkreślił i ż najtrudniejsze będzie stworzenie bazy danych 
programu przez co państwo wydłużyło okres składania wniosków do 3 miesięcy. Dodatkowo 
ośrodek od kwietnia będzie pracował w wydłużonym czasie pracy. 
Radny Zenon Rusiak poinformował iż na terenie gminy Śrem odbywają się szkolenia dla 
zainteresowanych w ramach programu rodzina 500+. 
Alicja Olschak nie widzi potrzeby przeprowadzania szkolenia gdyż wniosek składa się za 
pomocą formularza a dodatkowe dokumenty będą pozyskiwane z dokumentów będących w 
posiadaniu ośrodka pomocy społecznej. 
Rady Jarosław Kaczmarek zapytał o sytuację egzekwowania środków na poczet funduszu 
alimentacyjnego? 
Alicja Olschak poinformowała iż rok 2015 skuteczność w wyegzekwowaniu środków od 
dłużników była bardzo duża z uwagi na fakt iż jeden z wieloletnich dłużników spłacił całą 
zaległość. Natomiast lata poprzednie kształtują się na niskim poziomie jak to ma miejsce w 
skali całego kraju. 
Burmistrz Henryk Litka  podziękował kierownikowi i wszystkim pracownikom za rzetelną 
pracę oraz prosił wszystkich o informacje w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci 
by usprawnić działania realizując program. 
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Sprawozdanie z działalności za 2015 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku 
przedstawił Dyrektor Andrzej Ratajczak. 
 
 
Radny Jan Rzepczyński zapytał czy podłączenie agregatu prądotwórczego przy ujęciu wody 
w Dolsku odbywa się z automatu czy też ręcznie. 
Andrzej Ratajczak odpowiadając na pytanie poinformował iż agregat załącza się 
automatycznie już w momencie spadku mocy prądu. Podłączenie ręcznie było bardzo trudne z 
uwagi na lokalizację przepompowni i jednoczesny brak prądu powodował iż często załączenie 
agregatu przez pracownika odbywało się gdy to już nie było potrzebne. 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o podłączenie mieszkańców Księginek i 
Małachowa do kanalizacji? 
Andrzej Ratajczak poinformował iż obecnie w 60-70% mieszkańców podłączyło się do 
kanalizacji. Wyprzedzając dalsze pytania Andrzej Ratajczak wyjaśnił iż w ustawie o 
utrzymaniu w czystości szambo jest zbiornikiem tymczasowym każdy mieszkaniec ma 
obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Jednakże termin w jakim ma nastąpić 
podłączenie został wykreślony. 
Burmistrz Henryk Litka musimy dbać aby podłączenie mieszkańców do sieci 
kanalizacyjnej było jak największe. 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zwróciła uwagę iż Zakład Gospodarki Komunalnej w 
2015 roku przeprowadził dużo prac remontowych i modernizacyjnych na swoich obiektach. 
Co miał wpływ na te działania? 
Andrzej Ratajczak wyjaśnił iż sukcesywna wymiana wodomierzy na dokładniejsze – klasa 
C spowodowała wzrost dochodów ze sprzedaży wody jak również fakt iż lato 2015 było 
upalne. Wcześniej ZGK wygenerował straty w produkcji wody około 40% obecnie jest to 
20% co jest wynikiem wymiany zaworów, przyłączy jak również przebudowy infrastruktury. 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o zadłużenia wynikające ze strony odbiorców 
wody? 
Andrzej Ratajczak wyjaśnił iż Zakład Gospodarki Komunalnej radzi sobie poprzez 
wyłączenie wody z zachowaniem wymaganej całej procedury. 
Radny Jarosław Kaczmarek pochwalił za poczynione prace w obrębie siedziby zakładu 
Burmistrz Henryk Litka  podziękował dyrektorowi i pracownikom za wykonywanie 
powierzonych prac(zadań). 
 
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Dolsk za rok 2015 przedstawiła 
Dyrektor Daria Rosiak. 
Radny Jarosław Kaczmarek w odniesieniu do zbiorów bibliotecznych jakie biblioteka 
posiada zapytał z jakich środków odbywa się zakup książek? 
Daria Rosiak poinformowała iż biblioteka pozyskuje środki na zakup książek głównie jednak 
zakupy te finansowane są z własnych środków. 
Burmistrz Henryk Litka  podziękował dyrektorowi i pracownikom biblioteki za pracę oraz 
przypomniał iż Biblioteka Publiczna w Dolsku jest współorganizatorem obchodów jubileuszu 
150 lat powstania Kółka Rolniczego w Dolsku na co gorąco zaprasza. 
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Ad.2.  

• Projekt uchwały zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 
2016 rok oraz projekt uchwały zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Dolsk na lata 2016-2024. 

Projekty zostaną szczegółowo umówione na XVI Sesji Rady Miasta i Gminy w Dolsku. 
• Projekt uchwały wyboru ławników sądowych. 
By usprawnić działania w głosowaniu na ławnika sądowego zaproponowano skład 
komisję skrutacyjnej: Krystian Mejza, Marek Jurga i Henryk Grycz. 

• Ustalono iż Informację dotycząca bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy 
Dolsk za 2015 rok przedstawi Z-c Komendanta Konrad Bartłomiejczak 

 
Ad.3 Z uwagi na napływające głosy z prośbą o przesunięcie godzin obrad sesji na godziny 
popołudniowe Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła radnych by każdy 
ustosunkował się do prośby i przedstawił swoją propozycje na najbliższej sesji. 
 
Radny Jarosław Kaczmarek poinformował o odbytym spotkaniu z mieszkańcami Mełpina 
dotkniętymi nieszczęściem jakim jest pożar domu.  
Radny Jacek Woroch poinformował o sytuacji braku informowania mieszkańców Mełpina o 
utworzeniu przedszkola w Miedzychodzie? 
Burmistrz Henryk Litka  wyjaśnił iż na terenie gminy Dolsk funkcjonuje jedno przedszkole 
z podległymi mu filiami. Pani dyrektor informuje zainteresowanych rodziców o lokalizacji 
poszczególnych filii i możliwości przyjęć dzieci do tych filii. 
 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapoznała radnych z apelem Rady Miejskiej w Śremie w 
sprawie zespołu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Dolsk, obręb Mełpin. 
Radny Jacek Woroch jest zdumiony negatywną postawą ze strony mieszkańców i radnych 
gminy Śrem. Żyjąc w czasach gdzie duży nacisk kładzie się na odnawialne źródła energii 
każdy z nas powinien dbać i wspierać takie przedsięwzięcia. 
 
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 


