
 
 
    P R O T O K ÓŁ  Nr XV/04 
 

  z  sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
odbytej w dniu 21 kwietnia 2004 roku    
w sali sesyjnej  Urz�du Miasta i Gminy Dolsk  

 
 
   
 

ad 1.Otwarcie Sesji RMiG Dolsk 
 

Otwarcia XV 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 14 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 kt ory poprosil o poszerzenie 
porz�dku obrad o podjecie nast�puj�cej uchwały o udzaieleniu województwu 
wielkopolskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na konserwacj� urz�dze� 
melioracji podstawowych w ramach programu akywizacji bezrobotnych z terenów 
wiejskich dla wojwewództwa  wielkopolskiego”ROWY”. 
Podj�cie tej uchwały pozwoli na zatrudnienie 6 osób  w ramach  tego programu i 
przeprowadzenie konserwacji urz�dze� melioracyjnych w granicach gminy . 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry przaeprowadzil głosowanie nad 
poszerzeniem porz�dku obrad – radni jednogło�nie 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 XIV 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 Informacja o stanie porz�dku i bezpiecze�stwa publicznego na terenie 
miasta i gminy Dolsk za 2003 rok. 
 
Przewodnicz�cy powitał przedstawicieli Komendy  Erugeniusza Krawczyka i 
Wojciecha Michałowskiego ,którzy zabrali głos przedstawiaj�c dane o stanie 
bezpiecze�stwa w naszej gminie / zał nr 5 do protokołu /. 
 
Radny Jacek Woroch -  wyniki przedstawione stanowi� o tym,�e w naszej gminie �yje 
si� bardzo bezpiecznie  i tak w zasadzie jest . 
Jednmak najwi�ksz� bol�czk� to nieprzestrzeganie przez kierowców pr�dko�ci na 
drodze Dolsk- Gosty� . 
Wiemy,�e ulica �wi�tego Ducha jest bardzo w�ska i jak jad� dwa  TIR-y  to trudno 
tymi chodnikami i�� a co dopiero przej�� na drug� strone ulicy . 
Wiemy,�e kierowcy sami s� winni wszelkim wypadkom . 
 Dobrze byłoby powróci� do tego a�eby cz��ciej policja stała z radarem ,mo�e wtedy 
kierowcy zdjeli by nog� z gazu i wolniej jechali. 
 
Kierownik Rewiru Dzielnicowego III ASP.Wojciech Michałowski te uwagi 
wypowiedziane przez Pana radnego s� słuszne,kierowcy sami s� winni pewnym 
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kolizjom i prawd� jest ,�e radary ustawione w odpowiednich miejscach  załatwiłyby  
cze�ciowo spraw�. 
Jest wniosek o zało�enie fotoradarów w Kotowie / gdy� wiemy ,�e jest tam najwi�cej 
wypadków  ,chocia�  odcinek drogi jest dobrze oznakowany /. 
 
Burmistrz MiG Henryk Ltitka – wyprzedzaj�c fakty nale�y tu wspommniec o 
przebudowie tej drogi jaka wkrótce nast�pi i wiemy,�e przed wjazdamia do  
miejscowo�ci b�d� wysepki ,które b�d� zmuszały kierowców do ograniczenia 
pr�dko�ci . 
Na zako�czenie Burmistrz MiG Henryk Litka podzi�kował za zło�one sprawozdanie  
i za dotyczczasow� prac� Panu Michałowskiemy,gdy� ich praca jest bardzo widoczna 
czego przykładem jest to ,�e liczba przest�pst na naszym terenie z roku na rok maleje i 
mo�emy si� tu czy� bezpiecznie . 
              
 

Ad.5 Podj�cie uchwał w sprawach : 
 

a/ absolutorium dla Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk  
 

Głos w tej sprawie w kolejno�ci zabrali: 
Burmistrz MiG Henryk Litka,który odczytał uchwał� Nr SO 16/6/S/2004Sakładu 
Orzekaj�cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2004 
roku w sprawie wyra�enia opinii o sprawozdaniu z wykonania bud�etu Gminy Dolsk 
za 2003 rok. 
 
Nast�pnie głos zabrał Zbigniew Kierzkowski Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej 
który  odczytał pismo skierowane do Przewodnicz�cego Rady  z uzasadnieniem 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy prosz�c Pana 
Przewodnicz�cego o wyst�pienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 
zaopiniowanie wniosku . 
 
Głos w tej sprawie zabrali równie� Przewodnicz�cy Komisji Rady Renata 

Jankowiak,Henryk Grycz oraz w zast�pstwie Ryszarda Ciszewicza radny Jacek 
Woroch ,którzy przedstawili stanowiska komisji w sprawie przedło�onego 
sprawozdania z wykonania bud�etu za rok 2003./ stanowiska stanowi� zał.6,7,8 
 
.W odpowiedzi na na w/wym opinie Przewodnicz�cy Rady odczytał uchwał� Nr SO  
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Składu Orzekaj�cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii 
Komisjia Rewizyjnej Miasta i Gminy Dolsku dot. udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk za rok 2003 . 
Skład Orzekaj�cy wyra�a  pozytywn� opinie. 
 
Wobec powy�szego Przewodnicz�cy Rady zwrócił si� do radnych z pytaniem czy 
maj� jakie� zapytania odno�nie sprawozdania z wykonania bud�etu miasta i gminy za 
rok 2003 . 
Radni nie zgłosili wobec przedło�onego sprawozdania �adnych uwag i zapyta� . 
W zwi�zku z tym Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem 
uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy . 
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XV/91/2004 została 
zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 9 do protokołu .     

 
 B/zmian bud�etu miasta mi gminy na 2004 rok. 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Ciszewicz Skarbnik MiG Janina 
Ciszewicz która podj�cie tej uchwały uzasadniała w nastepuj�cy sposó: 
Administracja publiczna – podpisano umow� ze Starostw� Sremskim w sprawie 
realizacji programu specjalnego „Wspólny Cel II” z przeznaczeniem na zatrudnienie 8 
bezrobotnych z terenu naszej gminy , 
- o�wiata i wychowanie  
-  w placówkach o�wiatowych nast�pi przesuniecie miedzy paragrafami w planach 

finansowych , 
- pomoc społeczna – Wojewoda Wielkopolski przyznaje dotacj� celow� w 

wysoko�ci 4.035,-zł na zakup komputerów i oprogramowania w zwi�zku z 
realizacj� zada� wynikaj�cych z ustawy z dnia 28.11.2003 o �wiadczeniach 
rodzinnych. 

Radni do przedło�onej uchwały nie wnie�li �adnych uwag i zapyta�. 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem przedstawionej 
uchwały 

Uchwała nr XV/92/04 została zatwierdzona jednogło�nie i stanowi zał nr 10 do 
protokołu . 

 
 c/ okreslenia zasad udzielania i rozmiaru zni�ek tygodniowego 

obowi�zkowego wymiaru godzin dydaktycznych ,wychowawczych i opieku�czych 
nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach 
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o�wiatowych  oraz okre�lenia tygodniowego obowi�zkowego wymiaru godzin 
zaj�� dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela .  

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Gurdek Kierownik Referatu 

Obywatelskiego ,która wyja�niła,�e w zwi�zku z nowelizacj� art.42 ust.7 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nuczyciela Rada Miasta i Gminy okre�la zasady 
udzielania zni�ek dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek o�wiatowych oraz 
okre�la obowi�zkowy wymiar nauczycieli nie wymienionych w art..42 ust.3 
np.pedagogów,psychologów. 

Poprzednio zasady te ustalał Zarz�d  Miasta i Gminy.. 
 
 Głos w dyskusji na temat przedło�onej uchwały zabrał : 
 
 Radny Jacek Woroch  po zaznajomieniu si� z projektem uchwały stwierdzam ,�e  

w § 5 pkt 1 jest wykazane,�e psychologdzy,pedagodzy maj� zwi�kszone pensum do 
24 godzin tygodniowo ,czytaj�c kart� nauczyciela byłem przekonany,�e jest to 20 
godzin . 
Odpowiedzi udzieliła Pani Barbara Gurdek – liczba godzin 24 jest prawidłowa tak 
mówi przepis .  

  

Radny  Jacek Woroch – je�eli przepis tak mówi to po co jest podejmowana ta 
uchwała . 

Jednak  czy w tej chwili psycholg jaki jest zatrudniony w Gimnazjum i ma pełen etat 
to od wrze�nia te� b�dzie miał ten pełen etat  bo z tym wylicze� wynika,�e nie . 

 
Burmistrz MiG Henryk Litka – podj�cie takiej uchwały jest konieczne gdy� my tu 

proponujemy maksymalne stawki ale mog� one by� równie� obni�one.. 
Natomiast je�eli o zatrudnienie to etaty w tym przypadku si� nie zmieni� . 
 
Przewodnicz�cy Rady wobec braku dalszej dyskusji przeprowadził głosowanie nad 

projektem uchwały. 
 

Uchwała Nr XV/93/04 została zatwierdzona w nast�puj�cy sposób: 
za podj�ciem uchwały głosowało 13 radny  
1 radny wstrzymał si� od głosu  
– uchwała stanowi zał nr 11 do niniejszej uchwały . 
 

d/ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli . 
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Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Gurdek Kierownik Referatu 
Obywatelskiego,która ,która przedstawiła zał�cznik do projektu uchwały mówi�cy o 
kryteriach i trybie przyznawania nagród  dla nauczycieli,kto mo�e tak� nagrod� dosta� 
kto o ni� wyst�puje i jakie s� kryteria przyznawania tych nagród. 
 
Radny Jacek Woroch zabrał głos w dyskusji na temat tego projektu uchwały 
§ 2 zał�cznika to tryb przyznawania nagród – jest tam mowa kto opiniuje ten wniosek 
dlaczego nie jest tam wymieniona rada rodziców – przecie� to jest najwa�niejszy organ 
społeczny w szkole,który du�o wie o nauczycielach  
druga sprawa dlaczego w tym projekcie uchwały nic nie mówi si� o nagrodach dla 
obsługi- przecie� do tej pory obsługa te� dostawała te pare groszy a teraz podejmuj�c tak� 
uchwał� tego ich pozbawiamy . 
Burmistrz MiG Henryk Litka – nie wymieniali�my w nazwie rady rodziców ,gdy� 
uj�li�my tu stowarzyszenia i w tam jest równie� uj�ta rada rodziców , 
Natomiast je�eli chodzi o naliczanie nagród dla obsługi to w tej uchwale nie jest to uj�te 
gdy� dotyczy to tylko nauczycieli gdy� tak mówi karta nauczyciela ,obsługa nie podlega 
pod kart� nauczyciela . 
Radny Jacek Woroch – wiem ,�e nie s� to pracownicy pedagogiczni  ale inne gminy 
planuj� dla nich te nagrody .Do tej pory nagrody były i czy jakas kontrol to stwierdziła 
jako uchybienie . 
Pani Janina Ciszewicz Skarbnik MiG – kontrole tego nie wykazały ale naliczenia nie 
były dokonwane prawidłowo ,gdy� nie ma na to odpowiednich przepisów.Oprócz 
nauczycieli w �adnej jednostce nie s� naliczane nagrody . 
Radny Jacek Woroch – nieprawidłowo�ci� to nie było i mogło tak pozosta� ,gdy� nikt z 
obsługi nie powie ,�e nie ma takiego przepisu tylko powiedz�,�e radni im odebrali takie 
nagrody . 
Druga sprawa w projekcie jest mowa,�e opiniował to ZNP,rozmawiałem z 2 członkami 
Zarz�du ZNP i stwierdzili,�e takiej uchwały nie widzieli i tym samym jej nie opiniowali. 
 
 Głos zabrała Pani Liliana Lenarczyk Zurczak Z-ca Burmistrza – obsługa jest 
wynagradzana według podjetej uchwały ,która mówi o punktach  i w tym wypadku 
wszystkich traktuje si� równo . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka – nie mo�na tu sprawy tak stawia� ,nic nikomu nie 
zabieramy,tylko wszystko regulujemy odpowiednimi przepisami – w stosunku do obsługi 
takich przpisów nie ma . 
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Radny Jacek Woroch – troch� mam poj�cie ,�e wsystko reguluj� odpowiednie przepisy 
ale jak kto� co� miał a teraz nie b�dzie miał to b�dzie si� mówilo,�e jest winna rada 
.W zasadzie nie mo�na tu si� dziwi�,�e jest taka opinia. 
 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały  
za podj�ciem uchwały głosowało 11 radnych  
wstrzymało si� od głosu     2 radnych 
 1 radny był przeciw podj�ciu takiej uchwały . 

Uchwała nr XV/94/04 stanowi zał nr 12 do protokołu . 
 
e/udzielania województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na 
konserwacj� urz�dze� melioracji podstawowyh w ramach programu aktywizacji 
bezrobotnych z terenów wiejskich dla województwa wielkopolskiego „Rowy „ 
 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz MiG Henryk Litka ,który podj�cie  tej uchwały 
w nastepuj�cy sposób:  
Udziela si� województwu wielkopolskiemu pomocy finansowej w kwocie  3.300,-zł na 
pokrycie kosztów zwi�zanych z konserwacj� urz�dze� melioraci podstawowej w 
granicach gminy Dolsk kanał Dobczyn – Chrz�stowo . – jest to cz��ciora pomoc,gdzie 
zatrudnienie przy tych pracach znajdzie 6 bezrobotnych z terenu naszej gminy . 
St�d podjecie tej uchwały Burmistrz uwa�a za uzasadnione  
 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz Madry przeprowadzil głosowanie nad projektem 
uchwały  
Uchwała nr XV/95/04 została zatwierdzona w nastepuj�cy sposób: 
Za podj�ciem uchwały głosowało 13 radnych  
 1 radny wstrzymał si� od głosu  

Uchwała nr XV/95/04 stanowu zał nr .13 do protokolu 
 
 
Ad.7 Interpelacje i wnioski radnych .     
W tym pounkcie obrad głos zabrali : 
Radny Dworczak Onufry,który  poruszył nastepuj�ce sprawy 

- wydzier�awienie pla�y w Dolsku – kto otrzymał i na jakich warunkach , 
- co dalej ze �wietlic� w Ksieginkach – czytałem artukuł w gazecie i wypowiedz 

sołtysa na ten temat / podobno obiekt wygl�da nieciekawie / 
- Podobnie przedstawiała si� sprawa z dzier�awc� O�rodka wypoczynkowego i 

widzimi jaki jest tego efekt ko�cowy . 
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- Radny Kierzkowski Zbigniew – podjeli�my dzisiaj uchwał� o dotowaniu programu 
ROWY  nie wiem czy jest takie wła�ciwe jak porzygl�dam si� pracy pracownikom 
interwencyjnym. 

- Czy nikt nad nimi nie ma nadzoru .Czy przed przyj�ciem pracowników nikt nie 
stworzy jakie� koncepcji ich zatrudnienia z odpowiednim frontem robót. 

- �eby nie dochodziło do takiej sytuacji,�e przed �wi�tami Dolsk był sporz�tany 
przez SKR a oni teraz ponownie to robi� .Czy nie mog� by� wykorzystania do 
innych prac zwi�zanych z ich zawodami np. mamy w tej grupie 3 murarzy oraz 
malarzy a pracy jak wiemy w tym zakresie jest du�o. 

- Przecie� odnosz� takie wra�enie ,�e zatrudnia si� ich tylko po to �eby byli 
zartrudnieni ,albo �eby mogli otrzymywa� wynagrodzenie . 

 
- Odpowiedzi na zapytania radnych udzielił Burmistrz MiG Henryk Litka – takich 

dzier�awców jaki był na o�rodku nie chcieliby�my mie� / gdy� zaległo�ci po nim 
nadal istniej� /,ale przy przetargu wszystko wygl�da inaczej . 

 
- Co my mamy robic a�eby przed tym si� ustrze� nic nie dzier�awi�  a jedynie 

sprzedawa� . 
 

- Osobi�cie jestem tego samego zdania a�eby unikn�� takich sytuacji . 
 
-  sprawa wydzier�awienia pla�y – jest to w tej chwili finalizowane / gdy� wczoraj 

komisja zako�czyła swoje obrady i wybrała dzier�awc� / - zapraszam do Biura 
celem zapoznania si� z protokołem komisji przetargowej  

- W tej chwili mog� tylko na gor�co powiedzie�,�e komisja wybrała najlepsz� ofert� 
z które wynika,�e dzier�awca b�dzie chciał w tym roku  poszerzyc pomosty,zrobic 
wieksz� pla�� ale piaskow� ,wydzier�awi� sprz�t pływaj�cy itp. – dzier�awa na 
okres 10 lat. 

- Je�eli chodzi o pracowników interwncyjnych to tylko chwilowo byli zaanga�owani 
w prace porz�dkowe ,plan ich pracy jest i ju� w tej chwili ci fachowcy co zostali 
zatrudnieni pracuj� przy remoncie swietlicy w Lubiatowie ,nast�pnie b�d� 
remontowac i malowac przystanki autobusowe ,pozostałe �wietlice wiejskie oraz 
przedszkola,szkoły i Urz�d. 

 

Ad.8 Wolne głosy i wnioski . 
Głos zabrał Pan Zbigniew �miei�ski  
- było pytanie co z Ksieginkami ,kiedy ta sytuacja si� zmieni,a�eby nie było takich 

długów jak u Pani Lobowej dzier�awcy O�rodka.,zwrócil uag� a�eby te wszelkie 
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procedury które zmierz� do szi�gni�cia zaległo�ci były prowadzone do�� szybko 
a�eby nie nast�pilo jakies przedawnienie . 

- jest pro�ba do pana Burmistrza czy nie mo�le�oby  na rynku wyznaczy� miejsc dla 
parkowania dla osób niepełnosprawnych – przecie� jak chce si� stan�� 
samochodem  obok apteki to jest to niemo�liwe . 

 
Burmistrz MiG Henryk Litka – sprawa wyznaczenia miejsc parkowania dla 
inwalidów jest w trakcie załatwiania ,jednak ruch drogowy musi by� zatwierdzony 
przez starostwo . 
Natomiast je�eli chodzi o wydzier�awienie �wietlicy w Ksieginkach  - przetarg si� 
odbył nie było chc�tnych – dzier�awca nie oddał kluczy i  tym samym nie zapłacił 
zaległo�ci – sprawa została skierowana na drog� s�dow�  
- sprawa zaległo�ci powstałych przy dzier�awie o�rodka to sprawa wygl�da 

nast�puj�co  
wniosek został skierowany do S�du ,sprawa trafila do Policji Skarbowej – gdzie jest 
propozycja umorzenia tych zaległo�ci . 
Na to nie zgodzili�my si� i wystosowalismy drugie pismo w tej sprawie �e nie 
ods�pujemy od �ci�gni�cia tych zaległo�ci . 
 
Sołtys Wabi�ski Kazimierz – nic tu si� nie słyszy o nieszcz�snej wodzie dla 
Brze�nicy – dzi� był Sanepid i badał wod� w studni  i stwierdził,�e ta studnia b�dzie 
zamnknieta . 
SANEPID był zdziwiony ,�e nie jest jeszcze zrobiony nowy wodoci�g dla Brze�nicy 
Wła�ciciel tej studni Pan Jeziorski rówie� swierdził,�e jak przyjdzie mandat w tej 
sprawie to on nie zapłaci . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka – wszyscy ten temat znamy ,równie� SANEPID zna 
adres Urz�du i do nas powinien wystosowac pismo o wyjasnienia  tej sprawiy . 
Sanepid równie� nie powinien by� zdziwiony,gdy� je�eli byłby nowy wodoci�g to oni 
by pierwsi o tym wiedzieli bo bez tego Urz�d nie otrzyma pozwolenia na budow� 
wodoci�gu . 
Na pocz�tku maja bed� posiadał wiecej informacji co do sposobu finansowania tych 
inqwestycji wodoci�gowych  i wtedy radni wszyscy wspólnie wybior� która wies w 
pierwszej kolejnosci b�dzie robiona . 
W ostatnich dniach rozmawiałem z Panem Jeziorskim i nic na temat tej wody nie 
mówił. 
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Radny Porzucek Stanisław  poinformował radnych ,�e 3 maja o godz. 14-tej w 
ko�ciele w Wieszczyczynie b�dzie odprawiona msza za stra�aków z okazji ich �wieta 
a dlatego w Wieszczyczynie,�e gospodarzem tej uroczysto�ci jest OSP Drzonek . 
 
 

Ad.9.Zako�czenie Sesji. 
  
Wobec zrealizowania porz�dku obrad Przewodnicz�cy Rady zamkn�ł Sesje  dzi�kuj�c 
wszystkim za udzial w obradach . 

 
 
 Protokolant    Przewodniczył  
 
Stefania Gagat     Przewodnicz�cy Rady Miasta i Gminy  
Inspektor      Eugeniusz M�dry  

 
 
 


