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PROTOKÓŁ NR 13 
 

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
w dniu 13 kwietnia 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. Lidia Pieprzyk 
11. Roman Ratajczak 
12. Zenon Rusiak 
13. Hieronim Szczepaniak 
14. Jacek Woroch 

Radna Aneta Niewrzendowska nieobecna. 
Ponadto w komisji udział wzięli: 

1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz, Z-ca Burmistrza MiG Dolsk 
3. Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG Dolsk 
4. Longina Dułacz Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Stokrotki” w Dolsku 
5. Maria Banaszak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie 
6. Wojciech Dudziński Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku 
7. Barbara Wierzbińska Dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Dolsku 

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

1. Sprawozdania za rok 2015 z zakresu działalności: 

• Przedszkola samorządowego w Dolsku wraz z filiami, 
• Szkoły Podstawowej w Masłowie, 
• Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku 

• Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Dolsku 
 

2. Omówienie złożonej petycje 
3. Sprawy bieżące. 
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Ad.1  
 
Sprawozdanie z działalności Przedszkola Samorządowego w Dolsk wraz z filiami za 
2015 rok przedstawiła Longina Dułacz /załącznik nr 1 do protokołu/. 
W trakcie sprawozdania radny Henryk Grycz  zapytał na czym polegają rozbieżności między 
planem finansowym i jego wykonaniem. 
Longina Dułacz wyjaśniła, że różnice w dochodach wynikają z opłat uiszczanych za 
przedszkole. 
W związku ze zmianami oświatowymi do dyrektor przedszkola skierowano szereg pytań 
dotyczących naboru dzieci do przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017. 
Radna Janina Pawełczyk zapytała o szczegóły zaplanowanego remontu we filiach 
przedszkola Mszczyczyn i Wieszczyczyn, jak również o ile zwiększy się liczba dzieci 
przyjętych do przedszkoli. 
Stwierdzenie radnego Hieronima Szczepaniaka dotyczyło remontu przedszkola w 
Wieszczyczynie, związanego z reorganizacją przedszkola: likwidując szatnię na potrzeby 
utworzenia nowego oddziału przedszkola należałoby pomyśleć o stworzeniu pomieszczenia 
spełniającego funkcję szatni. 
Longina Dułacz przedstawiając w całości informację o naborze dzieci do przedszkola i jego 
filii w roku szkolnym 2016/2017 udzieliła odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień i tak: 

• Filia przedszkola w Ostrowiecznie gdzie zostanie przyjętych 14 dzieci: wszystkie 
złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 

• Filia Przedszkola w Mszczyczynie oddział zostanie wznowiony od września 2016r.: 
Złożonych 10 wniosków uniemożliwia przyjęcia dotychczasowego rozwiązania. 

• Filia Przedszkola w Małachowie na rok szkolny 2016/2017 zostanie stworzona 
mieszana grupa 25 dzieci. Zaproponowane rozwiązanie ma zastosowaniu w bieżącym 
roku szkolnym. 

• Przedszkole w Dolsku gdzie pani dyrektor nie ukrywa, że jest najwięcej zgłoszeń. 
Spośród różnych rozwiązań ustalono, iż Przedszkole w Dolsku będzie funkcjonować 
dwuzmianowo. Zostanie utworzona 4 grupa 6 latków, dla dzieci zapisanych na pobyt 
pięciogodzinny i odbywać się będzie w godzinach od 12.00 do 17.00. Pani Dyrektor 
przyznała, iż proponowane rozwiązanie nie jest w pełni satysfakcjonujące, ale 
umożliwia przyjęcie wszystkich zgłoszonych dzieci. 

Została również poruszona kwestia finansowania wydatków z uwagi na proponowane 
rozwiązania. 
Dyrektor Longina Dułacz poinformowała radnych, że realizacja proponowanych rozwiązań 
odbywać się będzie przy zaangażowaniu niskich nakładów finansowych. Ponadto przedszkole 
ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych, które pozwoli na odciążanie budżetu. 

• Filia Przedszkola w Wieszczyczynie przy funkcjonowaniu dwóch oddziałów zostanie 
utworzona jeszcze jedna grupa. Na skutek proponowanego rozwiązania należałoby 
podjąć działania adaptacyjne pomieszczeń przedszkola w celu zapewnienia każdemu z 
dzieci komfortu pobytu. I tak dotychczasowa szatnia będzie pełnić funkcję sali. Prace 
remontowe uwzględniać będą również przystosowanie dotychczasowych pomieszczeń 
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pełniących funkcję zaplecza do stworzenia dodatkowej toalety jak również osobnego 
wejścia i szatni dla jednego oddziału. 

Radni po zapoznaniu się z przedstawioną informacją dotyczącą rekrutacji dzieci do 
przedszkoli byli pełni podziwu i aprobaty do przedstawionego rozwiązania w szczególności 
radny Jarosław Kaczmarek i Wiesława Szermelek pogratulowali pomysłu. 
Podsumowując Burmistrz Henryk Litka  zwrócił uwagę, iż problem dotyczący zmian w 
oświacie jest ogólnopolski, z którym gminy nie mogą sobie poradzić. Proponowane wcześniej 
rozwiązanie świetnie rozwiązuje problem w naszej gminie, zapewniając wszystkim dzieciom 
możliwość przyjęcia do przedszkoli. 
Longina Dułacz podziękowała wszystkim za uwagę. 
Burmistrz MiG Dolsk  podziękował Longinie Dułacz i współpracownikom za pracę i 
wniesiony trud. 
 
Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Masłowie przedstawiła dyrektor 
Maria Banaszak /załącznik nr 2 do protokołu/. 
Radna Janina Pawełczyk zwracając uwagę na kwotę 6.000 zł dot. przeprowadzonych 
remontów w 2015r. zapytała o kwotę zaplanowaną w tym paragrafie. 
Maria Banaszak poinformowała, iż kwota 11.000 zł zaplanowana na przeprowadzenie 
remontów w szkole została ograniczona do kwoty 6.000 zł w wyniku oszczędności. 
Radna Janina Pawełczyk zapytała, czy zaoszczędzone środki zostały przekazane do budżetu 
gminy. 
Maria Banaszak poinformowała, że zaoszczędzone środki zostały przekazane do budżetu 
gminy jednakże ustalono, iż zwiększone wydatki w 2016 roku związane z przygotowaniem 
obchodów 100 lecia Szkoły Podstawowej w Masłowie zostaną w ten sposób sfinansowane. 
Przewodnicząca zapytała Burmistrza MiG Dolsk, czy możliwe jest przeprowadzenie remontu 
korytarza w szkole? 
Burmistrz Henryk Litka  odpowiadając wyjaśnił, że pozytywne rozpatrzenie wniosku o 
sfinansowanie remontu w przedszkolach pozwoli przeznaczyć zarezerwowane środki na 
remont korytarza. 
Radna Janina Pawełczyk wywołała dyskusję wśród radnych wspominając o sugestiach 
Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych dotyczącej ocieplenia ściany szkoły, z uwagi na 
problem niedogrzania jednej z klas. 
Wspomniano również o wytycznych jakim szkoła musi sprostać przy sali gimnastycznej oraz 
dylematy ogrodzenia boiska sportowego przy szkole (jaką powierzchnię ogrodzić?). 
 
Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku 
przedstawił dyrektor Wojciech Dudziński /załącznik nr 3 do protokołu/. Wspomniał o 
pozyskanych przez szkołę środkach zewnętrznych, które pozwoliły wzbogacić wyposażenie 
gabinetu lekarskiego i szkolnej stołówki. 
Radna Jadwiga Chojnacka zapytała o kwotę 3000 zł, która była wydatkowana na 
wyposażenie gabinetu lekarskiego. 
Wojciech Dudziński poinformował, że za wspomnianą kwotę zakupiono meble oraz drobne 
wyposażenie. Gabinet spełnia wszystkie wymogi prawne. 
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Dyrektor  dodał, iż szkolna higienistka pomimo stacjonowania w obiekcie szkoły 
podstawowej w Dolsku, otacza opieką medyczną również Filię Szkoły Podstawowej w 
Małachowie oraz Gimnazjum w Dolsku. 
Ponadto dyrektor szkoły poszczycił się osiągnięciami uczniów, wspomniał o udziale szkoły w 
akcjach mleko, owoce i warzywa w szkole. 
Burmistrz MiG Dolsk  podziękował dyrektorowi i kadrze pracowników za zaangażowanie i 
pracę. 
 
Sprawozdanie z działalności Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Dolsku przedstawiła 
Dyrektor Barbara Wierzbi ńska /załącznik nr 4 protokołu/. 
Radna Janina Pawełczyk zapytała o przeprowadzone remonty, zatrudnienie kadry 
nauczycielskiej oraz liczbę absolwentów szkół podstawowych z gminy Dolsk, którzy 
kontynuując naukę nie wybrali gimnazjum w Dolsku. 
Barbara Wierzbińska odpowiadając kolejno na pytania poinformowała że zaplanowane 
remonty dotyczyły drobnych, bieżących prac. Kadra nauczycielska bez zmian - ewentualne 
ograniczenia nadgodzin wynikają z niżu roczników napływających do szkoły. 
Radna Jadwiga Chojnacka pogratulowała osiągniętych wyników przez uczniów gimnazjum 
w skali Polski. 
Burmistrz Henryk Litka  na ręce pani dyrektor złożył podziękowania dla całej kadry 
pracowniczej. 
 
Ad.2 
Przewodnicząca odczytała petycję p. [...] skierowaną do rady, jednocześnie poinformowała o 
procedurze załatwienia sprawy, prosząc sekretarz Lilianę Lenarczyk-Żurczak o szczegóły 
przebiegu działań zmierzających do rozpatrzenia petycji i jej załatwienia. 
Sekretarz poinformowała, że w pierwszej kolejności należy wyznaczyć okres oczekiwania na 
dalsze petycje w tej samej sprawie dla umożliwienia łącznego rozpatrzenia petycji. Następnie 
rada rozpatrzy petycję w sposób pozytywny lub negatywny. Pozytywne rozpatrzenie petycji 
przez radę skutkować będzie określeniem propozycji zmiany przebiegu granic, 
przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami, które w zależności od osiągniętego wyniku 
określą dalsze postępowanie w zakresie zmiany granic administracyjnych w skazanych 
miejscowości. 
 
Po wysłuchaniu przedstawionej informacji radni mieli wątpliwości co do: 
radny Roman Ratajczak formy konsultacji. 
radny Jarosław Kaczmarek, czy hipotetycznie negatywny wynik konsultacji skutkuje 
brakiem podstaw do przeprowadzenia zmiany granic. 
radny Marek Jurga  kosztów związanych z tym przedsięwzięciem. 
radny Jacek Woroch mieszkańcy mogą składać petycję w każdej sprawie. 
radny Henryk Grycz  zapytał czy wskazane argumenty przez autora petycji są merytoryczne 
i uzasadnienie. 
 
Ad.3 
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Radna Wiesława Szermelek poinformowała, że mieszkańcy ulicy Rybarskiej zwrócili się z 
prośbą o utrzymanie drogi w należytym stanie. 
Burmistrz MiG  poinformował, że zostały wszczęte procedury związane z utrzymaniem stanu 
dróg po okresie zimowym. 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła wspólne 
posiedzenie komisji. 
 
Protokolant         Przewodnicząca Rady 
Magdalena Pawłowska      Janina Pawełczyk 


