
 
 
    P R O T O K ÓŁ  Nr XVII/04 
 

  z  sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
odbytej w dniu 25 czerwca 2004 roku  
w sali sesyjnej  Urz�du Miasta i Gminy Dolsk  

 
 
 
 

ad 1.Otwarcie Sesji RMiG Dolsk 
 

Otwarcia XVII Sesji RMiG dokonał Przewodnicz�cy Rady Miasta i Gminy 
Eugeniusz  M�dry ,który  powitał radnych  oraz zaproszonych go�ci . 
Stwierdził,�e na ogóln� liczb�15  radnych na sali obecnych jest 13 radnych wobec 
czego Rada władna jest do podejmowania  prawomocych decyzji  . 
/ listy obecno�ci  radnych  oraz go�ci stanowi�  zał nr 1i 2  do nin. protokołu /. 

 
 

 ad 2.Przyj�cie porz�dku obrad Sesji  
 

Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry odczytał proponowany porz�dek 
obrad sesji . 
Jednocze�nie zwrócił si� z pytaniem ,czy kto� sposród radnych chciałby wyst�pi� z 
wnioskiem o dokonanie zmian w proponowanym porz�dku obrad . 
W punkcie tym głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka który poprosił o poszerzenie 
porz�dku obrad o podj�cie nast�puj�cej uchwały o zaci�gni�ciu po�yczki w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony �rodowiska I Gospodarki Wodnej w P oznaniu na 
sfinansowanie budowy kananalizacji sanitarnej w Dolsku wraz z przył�czami IV etap.. 
Uchwała ta dotyczy zmiany  ju� poprzednio podj�tej uchwały na sesji w maju i jest 
zwi�zana z programem rozwoju lokalnego – i opiewa na kwot� 105.900,-zł./poprzedna 
uchwała podj�ta  była na kwot� 300 tys. zł.  
 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry przeprowadził głosowanie nad poszerzeniem 
porz�dku obrad – radni 13 głosami  zatwierdzili poszerzony porz�dek obrad . 
/ program stanowi zał nr 3 do nin. protokołu /. 
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 ad.3.Przyj�cie protokołu z poprzedniej Sesji 
  
Protokół z obrad poprzedniej Sesji był wyło�ony w Biurze Rady  / w okresie dwóch 
tygodni przed obradami dzisiejszej Sesji / - radni nie wnie�li �adnych uwag do 
sporz�dzonego protokołu  z XVI Sesji Rady Miasta i Gminy . 

 
 

 ad 4. Informacja Burmistrza z działalno�ci mi�dzysesyjnej  
 
Informacj� przedło�ył  Burmistrz MiG Henryk Litka /informacja stanowi zał. nr 4 do 
protokołu /.  
Radni do zło�onej przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Henryka Litka nie wnie�li 
�adnych zastrze�e� i zapyta�.. 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry podzi�kował Burmistrzowi Henrykowi 
Litka za przedło�one  sprawozdanie . 
 
 

Ad.5 Sprawozdanie z działalnosci Bibliotek Publicznej w Dolsku za 2003 rok  
 
Sprawozdanie zostało zło�one przez Dyrektora Biblioteki Pani� Dari� Rosiak i 
stanowi zał nr 5 do protokołu  
Radni do zło�onego sprawozdania nie wnie�li �adnych zastrze�e� . 
Przewodnicz�cy Rady podzi�kował Pani Dyrektor za przedło�one sprawozdanie . 
 
 
 

Ad.6 Podj�cie uchwał w sprawach: 
 

a/ zmieniaj�ca uchwał� w sprawie po�yczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu . 

 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Ciszewicz Skarbnik MiG ,która wyja�niła,�e 
na poprzedniej Sesji została podj�ta uchwała o zaci�gni�ciu po�yczki w kwocie 300 tys.zł  
jednak w zwi�zku z nieotrzymaniem pomocy z SAPART-u gmina zło�y wniosek o 
przyznanie �rodków na realizacj� zadania pn.”Budowa kananlizacji sanitarnej wraz z 
przył�czami w Dolsku – Iv ETAP ,75 % Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
10 % z bud�etu pa�stwa . 
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Wobec powy�szego gmina mo�e zaci�gn�� po�yczk� z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysoko�ci 105.900,-zł. 
 
St�d pro�ba o podjecie takiej uchwały . 

Uchwała nr XVII/103/04 została zatwierdzona 13 głosami /jednogło�nie i stanowi zał nr 
6 do protokołu . 
 

B/trybu postepowania o udzielenie dotacji,sposobu jej rozliczenia oraz sposobu 
kontroli wykonywanego zadania . 

 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Ciszewicz Skarbnik MiG ,która wyja�niła,�e 
podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałaj�cych w celu osi�gni�cia 
zysku mog� otrzyma� dotacje z bud�etu gminy na cele publiczne zwi�zane z realizacj� zada� 
gminy,w trybie okre�lonym w uchwale – z wył�czeniem zada� publicznych innych ni� 
okre�lone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno�ci po�ytku publicznego i 
wolontariacie /Dz..U.Nr 96,poz.873/. 
 Radni do projektu uchwały nie wnie�li �adnych uwag i zapyta�. 

Uchwała nr XVII/104/04została zatwierdzon a jednoglo�nie / 13 glosami / i 
stanowi zal nr 7 do protokołu .  

 
C/sprzeda�y mienia komunalnego  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz MiG ,która 

wyja�niła,�e grupa Eenrgetyczna ENEA S.A. w  Poznaniu wyst�piła z wnioskiem o przej�cie 
stacji tranformatorowej wraz z rodzielni� posadowion� na działce nr 1227/26 w Dolsku . 

 Energetyce przysługuje prawo kupna w trybie bezprzetargowym . 
 Wobec powy�szego podj�cie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione  
 
Radni do powy�szego projektu nie wnie�li �adnych uwag . 

Uchwała Nr XVII/105/04  została zatwierdzona jednglo�nie / 13 głosami / i 
stanowi zał nr 8 do protokołu . 
 
D/sprzeda�y mienia komunalnego i zmiany uchwały nr XXXVII/241/2002 Rady 
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 czerwca 2002 roku  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenraczyk Zurczak Sekretarz MiG która 
wyja�niła,�e Rada Miasta i Gminy Dolsk podejmuj�c t� uchwał� wyrazi zgod� na 
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sprzeda� działek pod budynkami letniskowymi stanowi�cymi własno�� osób 
prywatnych nad jeziorem Wielkim Dolskim . 
Sprzeda� ma na celu uregulowanie spraw własnosciowych co do gruntu . 
W roku 2002 nieruchomo�ci pod domkami letniskowymi zostały sprzedane na rzecz 
dzier�awców działek posiadaj�cych tytuł prawny do budynku oprócz dwóch osób,z 
których jedna nie posiadała wówczas prawa własno�ci do budynku letniskowego oraz 
nie uregulowała zaległo�ci czynszowych i druga osoba,która nie spłacila zaległo�ci . 
Wobec powy�szego podj�cie  uchwały jest uzasadnione. 
 
Radni do przedło�onego projektu uchwały nie wnie�li �adnych zastrze�e� i zapyta� 
uzanaj�c,�e podj�cie tej uchwały pozwoli na uregulowanie tego zagadnienia  w 
cało�ci. 
 
Przewodnicz�cy Rady wobec braku dyskusji nad projektem uchwały przeprowadzil 
głosowanie .  

Uchwała nr XVII/106/04 została zatwierdzona jedngogło�nie  i stanowi zal  nr 9 
do protokołu . 
 
e/ uchwalenie planu rozwoju lokalnego gminy Dolsk  
 
Zało�enia do tego programu przedstawił Burmistrz MiG Henryk Litka ,który 
szczegółowo przedstawił zało�enia do tego programu na lata 2004 do 2006 oraz lata 
2007 do 2013 . 
Sporz�dzenie  tak szczegółowych zało�e� jest konieczne celem pozyskania �rodków 
na poszczególne zadania . 
Z uwagi na to,�e nie otrzymamy �rodków z SAPART-u chcemy si�gn�� po �rodki z 
Funduszy Europejskich . 
A�eby mo�na było je otrzyma� nale�y zło�y� w tej sprawie odpowiednie wnioski do 
Urz�du Marszałkowskiego,gdzie b�d� one weryfikowane ,natomiast w przypadku 
pozytywnego zaopiniowania naszych wniosków umowa na ich otrzymanie b�dzie 
podpisywana z Wojewod� . 
Sporz�dzenie tych dokumentów było ograniczone w czasie bo nale�y takie wnioski 
zło�y� do dnia 30 czerwca . 
Pracownicy Urz�du ,szczególnie Referat gospodarczy jak równie� Pani Skarbnik 
intensywnie przy tych pracach uczestnicz� a�eby mo�na było si�  w tym terminie 
zmie�ci� . 
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Do zło�enia tych wniosków potrzeby jest równie� Plan Rozwoju Lokalnego gminy 
Dolsk  do którego została zaanga�owana firma z Leszna gdzie poprosz� jej 
przedstawiciela Pana Piwo�skiego o szczegółowe  przedstawienie tego planu .  
Pan Piwo�ski przedstawił radnym co b�dzie zawierał taki plan  i jakie zał�czniki s� 
niezb�dne a�eby plan ten mógł by� w cało�ci zatwierdzony przez radnych. 
 
Radny Tama Tadeusz – na Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych  
Pan Burmistrz równie� przedstawiał te zało�enia do tego programu na poszczególne 
lata i wnioskowałem tam o dodatkowe ujecie do  tego programu drogi za blokami  i w 
tej chwili nie usłyszałem a�eby to zostało dopisane . 
Radny Jacek Woroch – je�eli Pan Burmistrz mówi ,�e to co zostało tu zapisane  nie 
jest sztywne w realizacji to proponuje o dopoisanie do tego programu remont i 
rozbudowe pawilonu sportowego , 
Radny Ka�mierczak Marian – je�eli mo�na by było tu jeszcze co� uj�� to 
proonowałbym drog� Drzonek – Wieszczyczyn  
Nale�ałoby  by równie� pomy�le� o ujeciu remontu przedszkola w Wieszczyczynie. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz MiG – odno�nie remontu drogi lokalnej  w Mełpinie 
nie uj�lismy tego zadania z uwagi na to,�e jest to zbyt mały odcinek i nale�y go zrobi� 
we własnym zakresie gminy ,- 
Remont drogi Drzonek / parcele / do Wieszczyczyna postaramy si� uj�c jednak jest to 
droga powiatowa i musi to by� zgrane z ich planem . 
Natomiast je�eli chodzi o remonty przedszkoli to to zostranie dopisane i b�dzie to 
dotyczyło przedszkola w Dolsku i Wieszczyczynie – dzi�kuje za uwagi w tym 
zakresie. 
Natomiast je�eli chodzi o remont pawilonu sportowego to jest to uj�te  w zadaniu dot. 
remontu obiektów sportowych . 
Radni do przedstawionych zało�e� nie wniesli �adnych zastrze�e� ,gdy� te zało�enia 
dot. rozwoju całej gminy  i ich realizacja a szczególnie pozyskiwanie funduszy 
wpłynie na jej dalszy rozwój. 
 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały 
zatwierdzaj�cej tej plan  

Uchwała nr XVII/107/04  została zatwierdzona jednogło�nie / 13 glosami / i 
stanowi zał nr 10 do protokolu .  
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f/zmian bud�etu miasta i gminy na 2004 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Ciszewicz ,która poinformowała 
radnych,�e zmiana w bud�ecie ma �cisłe powi�zanie z zatwierdzeniem planu rozwoju 
lokalnego gminy Dolsk. 
A�eby móc realizowa� w tym roku 3 zadania   
- kananlizacja IV etapu w Dolsku  
- -wodoci�gowanie wsi Lubiatówko  
- -wodoci�gowanie wsi Brze�nicy  
- oraz pozyska� �rodki europejskie zobowi�zani jeste�my do takiego 

przekształcenia bud�etu na rok 2004 a�eby na ten cel zaplanowa� �rodki  w 
bud�ecie gminy z tym,�e udział gminy w realizacji tych zada� wyniósł by tylko 
15 %, 

-  10 % dałby bud�et pa�stwa a pozostrałe �rodki 75% to �rodki z funduszy 
europejskich  

- Gdyby nam si� udało pozyska� te �rodki na które to wnioski zostan� zło�one do 
ko�ca czerwca to ta zmiana w bud�ecie równie� pozwoli na ich realizacj�. 

- W punkcie tym równie� głos zabrał Burmistrz MiG Hneryk Litka,który 
przeprosił radnych,�e w materiałach na dzisiejsz� Sesje otrzymali uchwał� dot. 
zmian w bud�ecie ,�e projekt uchwały któr� przedstawiła Pani Skarbnik ró�nici 
si�  w znaczny sposób ,wynika to jednak z otrzymanych wytycznych i st�d 
konieczno�� zmiany tej uchwały do takiej wersjii jak� przedstawiła Pani Skarbnik 
. 

- Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wniesli �adnych zastrze�e� . 
- Przewodnicz�cy Rady przeprowadzil głosowanie nad przedstawionym projektem 

uchwały . 

- Uchwała nr XVII/108/04 zatwierdzona jednogło�nie /13 głosami / i stanowi 
zał nr 11 do protokołu . 

-  

- ad. 7 Interpelacje i wnioski radnych . 
 

Glos w tym punkcie zabrali  
Radny Dworczak Onufry ,który poruszył nastepuj�ce sprawy  

- naprawa drogi Drzonek – Wieszczyczyn /parcele / nale�y si� tym jaknajszybciej 
zabra� gdy� stan tej drogi jest fatalny , 

- - co dalej ze �wietlic� w Ksieginkach  
- - jakie jest zaiteresowanie stanowiskiem Skarbnika gminy ,czy s� ju� ch�tni na to 

stanowisko . 
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- radny Ciszewicz Ryszard : 
- -dlaczego w tym programie rozwoju lokalnego nie został uj�ty chodnik na 

ul.Ko�cia�skiej – kiedy on b�dzie w ogóle robiony , 
- - ul.Krupczyn  jest tam w tej chwili chodnik ale tak zniszczony,�e nie jest w ogóle 

u�ytkowany , czy nie mo�na by był a�eby pracownicy robót publicznych mogli go 
chocia� naprawi�. 

- -od pewnego czasu nic nie mówi� o tych barierkach wzdłu� drogi ,cz��� 
wymieniono i  co z tym dalej . 

-  

- Odpowiedzi udzielil Burmistrz MiG Henryk Litka : 
-  
- Odno�nie remontu drogi Drzonek – Wieszczyczyn postaram si� w tej srpawie 

interweniowa� w Powiatowym Zarz�dzie dróg a�eby chocia� cz��ciowo j� 
naprawili , 

- -sprawa �wietlicy w Ksi�ginkach – jest pozew w tej sprawie w s�dzie  i czekamy 
na dalsze decyzje w tej sprawie. 

- -odno�nie powołania nowego skarbnika w tej chwili nic nie mog� 
odpowiedzi�,gdy� dzi� ukazało si� w tej sprawie ogloszenie i liczymy  na to,�e 
osoby zainteresowane tym stanowiskiem zgłosz� si� w tej sprawie do Urz�du 
maj� na to okres 3 tygodni i po tym okresie postaram si� radnym przedstawi� 
moj� propozycje w tym zakresie. 

- -chodnik na ul.Ko�cia�skiej nie został uj�ty do tego programu gdy� nie jest to 
nasza droga tylko  powiatowa  jednak pod ogólnym zadaniem  poprawa stanu 
chodników w mie�cie to zadanie  b�dzie mogło by� równie wykonane jednak 
ł�cznie z powiatem . 

-  W tej kwestii robi� wszystko a�eby to zadanie ruszyło z miejsca ,jednak nie wiem 
czy powiat w swoim programie rozwoju ma remont  tej drogi bo to wtedy byłoby 
robione razem z nowym chodnikiem ., 

- -barierki wzdłu� drogi zostały cz��ciowo wymienione ,jednak wiemy ,�e droga 
434 ma by� gruntownie zmoderizowana i trudno w tej chwili mówic o tej 
wymianie . 

-  
- W dalszej kolejno�ci głos zabrał radny Tama Tadeusz  
- droga Mełpin – Mórka  nie ma kraw��ników  jak równie� odprowadzenia 

burzowego,nale�y co� z tym zrobi�,gdy� droga jest wy�ej jak bloki i przy opadach 
woda wlewa si� do piwnic  
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- Radny Porzucek Stanisław – chciałbym uzyska� poparcie ze strony Urz�du w 
sprawie chodnika w Mszczyczynie –  

- Jest równie� pro�ba o zało�enie odpowiednich barier przy stawku tak a�eby nie 
doszło do jakiego� nieszcz�cia  gdy kto� wpadnie do tego stawu . 

- Ponownie głos zabrał radny Ciszewicz Ryszard : 
- Czy nie mo�na by było zało�y� dodatkowych lamp od szkoly w kierunku 

Krupczyna  oraz w tym samym miejscu chodnika,przecie� tam chodzi tyle 
osób,dzieci do szkoły i nikt tego nie widzi . 

-  

- Burmistrz MiG Henryk Litka  
-  
- -je�eli chodzi o drog� Mełpin – Mórka to wniosek jest w pełni uzasadniony i z t� 

spraw� szerzej si� zapoznamy i postaramy w tej sprawie co� zrobi�, 
- popieram równie� starania  o zało�enie chodnika w Mszczyczynie i b�d� równie� 

w tej sprawie w Powiatowym Zarz�dzie Dróg interewniował  jak równie� w 
sprawie barier przy stawie  

- moja propozycja jest taka a�eby zorganizowa� sporkanie z Dyrektorem tego 
Zarz�du i zrobi� wizje lokaln� na miejscu w Mszczyczynie . 

-  Je�eli chodzi o zało�enie chodnika i lamp od szkoły do Krupczyna to b�dziemy  
- mieli to na wzgl�dzie  jednak wszystko ł�cznie z modernizacj� drogi 434. 
-  
- Radny Woroch Jacek  – wszyscy zdajemy sobie spraw�  �e  Dolsk jest tylko z 

jednej linii zasilany i jak zawieje wiatr to ju� Dolsk nie ma pr�du a szczególnie 
ul.Ko�cia�ska,Jaskółki Sremskie Przedmie�cie  czy z tym co� wreszczie nie 
mo�na zrobi�. 

-  
- Burmistrz MiG Henryk Litka – mam spotkanie z energetyk�  i mam ich 

zapewnienie ,�e jeszcze w tym miesi�cy rozpocznie si� modernizacka linii 
energetycznej od stacji paliw do Pana Ochockiego,gdzie  tam zawsze wyst�puj� 
awarie . 

-  Mam równie�  nadzieje ,�e po wymianie tam kabli sytuacja si� poprawi . 
- Licz� równie� na to,�e energetyka si�gnie równie� po fundusze unijne i 

zmodernizuje u nas cał� lini� energetyczn� 
 
 

- ad.8 Wolne wnioski i głosy  
-  . 
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Głos zabrała Pani Wiesława Szermelek -,która poruszyła funkcjonowanie 
Regionalnej Izby. 
Przy przedstawianiu przez Pana Burmistrza zało�e� do programu rozwoju 
lokalnego była mowa o modernizacji ratusza,czy przy tej okazji nie mo�na by 
było pomy�le� o zmodernizowaniu strychy i tam wygospodarowanie pomieszcze� 
dla tej izby  
Pan �miei�ski Zbigniew – poruszona tu była równie� sprawa tego nieszcz�snego 
chodnika  na ul.Ko�cia�skiej o którym mówi� na ka�dej sesji . 
.Mieszka�cy w tej sprawie zło�yli na r�ce Burmistrza pismo,�e ten chodnik jest 
niemo�liwy do u�ytkowania. 
Z wypowiedzi Pana Burmistrz wynika,�e je�eli powiat b�dzie robił remont tej 
drogi to zrobi równie� ten chodnik – przecie� taki remont mo�e w najbli�szych 
latach  nie b�dzie robiony to chodnik nie b�dzie nigdy zrobiony. 
Czy tak to powinno by�. 
Prosz� radnych niech id� zobaczy� jak ten chodnik wygl�da  on długo w takim 
stanie nie wytrzyma. 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka – jest zaplanowana modernizacja ratusza i 
powinna ona wszystko obj�� ,natomiast centralne ogrzewanie  to tylko jedna 
przezemnie wymieniona cz��� remontu . 

- natomiast je�eli chodzi o chodnik na ul.Ko�cia�skiej  to w tej chwili nie wiem 
jakie w tej kwestii ma powiat plany,chcemy to wspólnie zrobi� z powiatem i w jak 
najkrótszym mo�liwym terminie do wykonania i przy posiadaniu �rodków na ten 
cel . 

- Licz�,�e nasze plany w tym zakresie zgraj� si� z powiatem . 
-  

- Sołtys Jankowiak Robert 
-  – prosz� o interwencje w sprawie remontu drogi z Ksi�ginek do Pokrzywnicy – 

nic tam si� nie robi,rowy nie poczyszczone czy w tej sprawie nie nale�y ponownie 
wystosowac pismo do powiatu o zainteresowanie si� t� drog� a�eby ona była 
przejezdna . 

- Burmistrz MiG Henryk Litka – spraw� dróg postaram si� osobi�cie zaj�� i 
zorganizowa� spotkanie z Dyrektorem Czekał� . 
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Ad.9 Zako�czenie obrad Sesji . 
 

                          Wobec  wyczerpania si� porz�dku obrad Sesji jak równie� braku 
dalszej dyskusji Przewodnicz�cy Rady podzi�kowal za udział w obradach i zako�czył 
XVII Sesje. 
 
 

Protokolant     Przewodniczył 
Stefania Gagat                                                Przewodnicz�cy Rady MiG  
    Eugeniusz M�dry     

 
 
 


