
P R O T O K ÓŁ Nr XXIV/04 
 

Z sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
odbytej w dniu 29 grudnia 2004 roku 

w sali sesyjnej Urz�du Miasta i Gminy Dolsk. 
 
 

ad.1 Otwarcie Sesji RMiG Dolsk 
 

Otwarcia XXIV Sesji Rady Miasta i Gminy dokonał Przewodnicz�cy Rady Miasta i 
Gminy ,który powitał radnych oraz zaproszonych go�ci 

Stwierdził,�e na ogóln� liczb� 15 radnych na sali obecnych jest 15 radnych wobec 
czego Rada władna jest do podejmowania deczyzji i ichwał . 

/ lista obecnosci stanowi zał nr 1 do protokołu /. 
. 

ad.2.Przyj�cie porz�dku obrad Sesji . 
 

Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady odczytał proponowany porz�dek obrad i skierował 
pytanie do radnych i Pana Burmistrza czy  kto� wnosi o poszerzenie programu obrad 
Sesji . 
Radni do proponowanego porz�dku obrad nie wnie�li �adnych zastrze�e� . 
Głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który poprosił o zmian� porz�dku obrad o 
wycofanie z porz�dku obrad dwóch uchwał  
- upowa�nienia Burmistrza do zaci�gania zobowi�zania finansowego , 
- wydatków niewygasaj�cych . 
z uwagi na to ,�e w chwili obecnej nie ma potrzeby podj�cia takich uchwał 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad przedstawionymi propozycjami 
do porz�dku obrad . 
Radni jednogło�nie zaakceptowali propozycje Pana Burmistrza do porz�dku obrad i 

porz�dek obrad Sesji został zatwierdzony jednoglo�nie . 
 
 
ad.3.Przyj�cie protokołu z obrad poprzedniej Sesji . 
Protokół obrad z poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy nr XXIII/04 był 
wyło�ony  w Biurze Rady / w okresie dwóch tygodni przed obradami dzisiejszej Sesji 
/radni nie wnie�li �adnych uwag do sporz�dzonego protokołu /. 
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Ad.4 Informacja Burmistrza z działalnosci Miedzysesyjnej  
   

Informacj� przwedło�ył Burmistrz MiG Henrtk Litka / informacja stanowi zał nr 3 do 
protokołu /  
Radni do zło�onego przez Burmistrza MiG Henryk Litka nie wnie�li �adnych 
zastrze�e� i poyta� . 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry podzi�kował Burmistrzowi za przedło�one 
sprawozdanie . 
 

Ad. 5 Podj�cie uchwał: 
  
 A/programu „Ochrony Srodowiska dla Miasta i Gminy DOLSK  „ wrza z 
„Planem zagospodarowania odpadami dla Miasta i Gminy  Dolsk „ 
 
  Program ten został przedstawiony przez Pana Burmistrz i opracowany 
on został na lata 2004-2007 z perspektyw� na lata 2008-20111natomiast paln 
gospodarki odpadami na lata 2004-2007 z perspektyw� na lata 2008-2015 i został on 
zaopiniowany bez uwag przez Zarz�d Powiatu Sremskiego . 

Plan gospodarki odpadami zaopiniowany został równie� bez uwag przez 
Zarz�d Województwa Wielkoplskiego w Poznaniu . 

Plany i programy zostały opracowane zgodnie z ustaw� – Prawo ochrony 
�rodowiska. 

Wobec braku dyskusji Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad 
 Przedstawionym projektem uchwały  

Uchwała nr XXIV/133/04/ została zatwierdzona jednogło�nie i stanowi zał nr 4 do 
protokołu . 

   

  B/bud�etu miasta i gminy na 2005 rok  
 

Projekt uchwały dot.bud�etu na rok 2005 przedstawiła Pani El�bieta Juskowiak 
Skarbnik MiG . 
Nast�pnie glos zabrał Burmistrz który przedstawił cz��� dochodow� bud�etu oraz 
przedstawił opni� Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie bud��etu 
naszej gminy – opinia w tym wzgl�dzie jest pozytywna . 
 
Głos zw byskusji zabrali : 
Radny Ryszard Ciszewicz – du�o mówi si� w tym bud�ecie o wynagrodzeniu 
bezosobowym – czego to dotyczy i kto z tego korzysta  
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- radny Jacek Woroch – bud�et wiemy,�e musi si� równowa�y�  i widzimi,�e w 
tym bud�ecie zostały zabezpieczone �rodki na budow� chodników ale nie wiemy 
jakich chodników to dotyczy – ja jako radny z Dolsk chciałbym �eby ta budowa 
dotyczyła chodnia na ul.Ko�cia�skiej . 

- - nastepna sprawa to dieta dla stra�aków  za udział w akcjach po�arowych jaka to 
jest kwota ,gdy� im naprawd� za ich aktywno�� jakie� wynagrodzenie  by si� 
nale�ało. 

-  
- - sprawa oswiaty  i dotyczy tu ilo�cui oddziałów w gimnazjum  
- W tym roku szkolnym w pierwszaej klasie utworzono tylko 3 klasy ale po 33 

dzieci .wiemy,�e to jest za du�a ilo�� w jednej klasie i przy projekcie 
organizacyjnym na przyszły rok prosz� wzi��� pod uwag� moje wypowiedzi  

Tutaj chcemy oszcz�dza� a do  szkole w Ostrowiecznie ucz�szcza 
tylko 7 dzieci i tam nie ma �adnych oszcz�dno�ci  

- Odpowiedzi udzielił Burmistrz MiG Henryk Litka  
-  je�eli chodzi o wynagrodzenie stra�ak to jest to liczone 8 zł za ka�d� akcje 
- Radny Jacek Woroch to jest zbyt �mieszna kwota czy nie nale�y tej kwoty 

podwy�szy� 
- Burmistrz MiG Henryk Litka – to zale�y od radnych jak b�d� za podwy�szenie tej 

kwoty to tak b�dzie to respektowane . 
- Wiemy,�e nasi stra�acy s� bardzo obowi�zkowi i godni na�ladowania i jaka� 

rekompensata im si� nale�y chocia� jest to ochotnicza stra� po�arna . 
- Proponuj� a�eby tym problemem zaj�ł si� Zarz�d Gminny OSP i od nich w tym 

wzgl�dzie powinny wyj�� propozycje . 
- - natomiast je�eli chodzi o oddziały w gminazjum – zmniejszyli�my ilo�� 

oddziałów w gimnazjum poniew� ten rocznik to 89 dzieci / przedtem było około 
100 dzieci /  

- Wiemy,�e 4 oddziały to byłby lusus wszelkie spostrze�enia we�miemy jednak pod 
uwag� . 

- Odnio�nie bezosobowego funduszu płac odpowiedzi udzieliła Pani El�bieta 
Juskowiak Skarbnik MiG  i wyjasniła ,�e dotyczy to wypłat na umow� zlecenia tak 
było te� w roku ubiegłym jednak w tym roku w tym dziale ten bud�et musi by� 
kokrertnie wydzielony / dotyczy to równie� stra�aków /. 

-  

- Radny Jacek Woroch 
- Orientuj�si� ,�e w pierwszej klasie jest 89 dzieci  i to by było 22 dzieci na 1 

oddział . 
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- Przepis mo�e mówi inaczej ale musimy patrze� na warunki w jakich uczymy ,s� 
one przecie� do�� trudne nie mamy w tym wzgl�dzie luksusu . 

- O luksusie w tym temacie ju� mówiłem to Szkoła w Ostrowiecznie .  
- Radny Stanisław Porzucek – ten ekwiwalent dla stra�aków jest za udzial w akcji 

i nic wi�cej nie otrzymuj�  a przecie� oprócz tego uczestnicz� w szkoleniach BHP 
i nikt im za to nie płaci . 

- Zarz�d gminny zajmie si� tym problemem . 
- Radny Onufry Dworczak – zostały tu omówione dochody i wydatki bud�etu na 

rok 2005  jaki mamy procent zada� w poszczególnych działach inwestycyjnych . 
- Druga sprawa  to w zał nr 3 mamy ujet� budow� drogi Gawrony  i to jest kwota 
- 172 tys.zł czy to musi by� tak du�a kwota i czy tam musi by� od razu zrobiona 

kanalizacja i chodniki . 
- Głos zabrała Pani El�bieta Juskowiak Skarbnik MiG,która omówiła udział 

procentowy inwestycji w bud�ecie   
- Poruszyła równie� sprawe deficytu bud�etowego który stanowi 15,7 %  tj. 

1356,613,-zł  
- Na te �rodki powinni�my zaci�gn�� kredyt i tak jest zapisane w projekcie bud�etu 

jednak na pocz�tku roku tego nie chcemy zrobi� zapisali�my to ze wzgl�du na to 
a�eby zamnk�� bud�et. 

- B�dzie podpisana umowa na finansowanie inwestycji i to nam do wszystko 
zamknie bez zaci�gania po�yczki na ten cel . 

-  
- Burmistrz MiG Henryk Litka – je�eli chodzi o budow� drogi w Gawronach –to 

jestem zdania  je�eli mamy co� robi� to dobrze i od podstaw l�cznie z kanalizacj� i 
chodnikami – chcemy to zrobic kompleksowo i tego si� b�dziemy trzymac . 

- Radny Stanisław Wojciechowski – zadanie inwestycyjne dla Dolska przewiduje 
wykonanie IV etapu kanalizacji jaki procent po tym zadaniu b�dzie skanalizowane 
Dolska  

- W bud�ecie na rok znalazła si� kwota 23,900,-zl i dotryczyła składki do Unii 
Gospodarczej Miast Regionu Srermskiego – jest to do�� du�a kwota ,kto  to ustala 
i w jaki sposób . 

- Chciałbym tu wiedziec jakie s� efekty pracy tej unii i jak to wygl�da na naszym 
terenie . 

- Odpowiedzi udzielił Burmistrz MiG – IV etap kanalizowania Dolska to 50 % 
skanalizowania całego miasta. 

- Natomiast je�eli chodzi o składki do Unii Miast Gospodarczych to jest to liczone 
-  4 zł od 1 mieszka�ca . 
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- Je�eli chodzi o wymierne efekty działalnosci  to na pocz�tku roku składane s� 
zawsze informacje ze swej działalnosci i prosz� pod ich adresem kierowa� 
wszelkie pytania . 

- Wobec wyczerpania si� zapyta� odnosnie projektu bud�etu Przewodnicz�cy Rady 
Eugeniusz M�dry przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały  

- Uchwała Nr XXIV/13/04   została zatwierdzona jednogło�nie 15 głosami i 
stanowi zał nr 5 do protokołu . 

-  
- c/zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 

Ochrony �rodowiska  i Gospodarki Wodnej na 2005 rok 
-  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz 
MiG,która uzasadniła podj�cie uchwały w nast�puj�cy sposób : 
Srodki pozostałe z 2004 roku b�d� wynosily 21.000,-zł. 
W zestawieniu przychodów planuje si� kwote 10,000,-zł któr� otrzymamy z 
Urz�du Marszłkowskiego Departament Ekologii Insfraktuktury i Mienia w 
Poznaniu z tutułu wpłat zakładów pracy za zanieczyszczenie �rodowiska na terenie 
naszej gminy. 
Srodki otrzymane w 2005 roku i pozostałe z 2004 roku w wysoko�ci 31.000,-zl 
przeznaczy si� na zadanie inwestrycyjne pn.” Budowa kananalizacji sanitarnej w 
m.Dolsk – IV etap . 
Radni do przedstawionego projektu nie wnie�li �adnych uwag . 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały  

Uchwała nr XXIV/135/04  została zatwierdzona jednogło�nie i stanowi zał 
nr 6 do protokołu  
 

D/ gminnego programu profilaktyki i rozwi�zywania problemów Projekt 
uchwały wraz z prelyminarzem wydaktów przedstawil radny Jacek 
Woroch – członek Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych. 
 
Radny Onufry Dworczak – wiemy,,�e komisja składa si� z 7 osób ,czy 
jednak wszyscy czlonkowie równo pracuj�  i czy wszyscy ze swej pracy w 
równi si� wywi�zuj� – przecie� za to otrzymuj� wynagrodzenie . 
Jacek Woroch – trudno to jako�� obliczyc ile kto godzin pracuje ,jednak 
nale�y tu stwierdzic ,�e wszyscy członkowie komisji ze swej pracy wywi�zuj� 
si� nale�ycie . 
Przecie� nie wszystko odbywa si� na naszych spotkaniach ,wł�czamy si� 
równie� w organizowanie wszelkich imprez rekreacyjnych ,spotkaniach . 
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Komisja została powołana w składzie 8 osobowym jednak tylko 7 członków 
otrzymuje diet� gdy� tylko 7 członków pracuje w tej komisji . 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry przeprowadził głosowanie nad 
projektem uchwały . 

Uchwała nr XXIV/135/04 została zatwierdzona jednogło�nie i stanowi zał 
nr 7 do protokołu . 
 

E/górnych stawek i opłat ponoszonych przez wła�cicieli nieruchomo�ci za 
usługi zwi�zane z odbieraniem odpadów komunalnych oraz opró�nianiem 
zbiorników i transportem nieczysto�ci płynnych  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz 
MiG,która podj�cie tej uchwały uzasadniła w nastepuj�cy sposób : 
ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w 
gminach /Dz.U.Nr 132,poz.622 ze zm. / upowa�nia rad� do ustalenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez wła�cicieli nieruchomosci za usługi zwi�zane 
z odbieraniem odpadów komunalnych oraz opró�nianiem zbiorników i 
transportem nieruchomo�ci ciekłych . 
Stawki proponowane w projekcie uchwały okre�lono na podstawie kalkulacji 
kosztów przeprowadzonej w oparciu o ceny rynkowe materiałów ,koszty pracy 
oraz stawki podatku za rok 2005. 
Proponuje si� nast�puj�ce stawki  
 odbieranie odpadów komunalnych                   27,00,-zł /m3 + wat  
opró�nianie zbiorników bezprzewodowych i transport nieczysto�ci ciekłych .                              
                                                                            10,32 zł /m3 + wat. 
 
Przewodnicz�cy wobec braku dyskusji nad projektem przedstawionej uchwały 
przeprowadził głosowanie  

Uchwała nr XXIV/137/04  zatwierdzona jednogło�nie i stanowi zał nr 8 do 
protokołu . 
 

F/zmiany uchwały w sprawie ustralenia stawek dotacji przedmiotowej na 
realizacje zada� prowadzonych w formie gospodarki pozabud�etowej  
 
Projekt uchwały zmieniaj�cej przedstawiła Pani El�bieta Juskowaik Skarbnik 
MiG,która wyja�niła ,�w w zwi�zku z orzeczeniem Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu o niewa�no�ci postanowie� uchwały nr 
XXII/121/04 z dnia 27 pazdziernika 2004 roku Rady Miasta i Gminy Dolsk w 
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sprawie ustalenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej zmieniona 
została tre�� uchwały . 
Dotacja przedmiotowa dla zakładu bud�etowego mo�e by� udzielona z bud�etu 
Miasta i Gminy według kalkulowanej stawki jednostkowej brutto. 
Kwota dotacji wynosi 143.379,-zł na utrzymanie przsepompowni i 
oczyszczalni scieków . 

 
 Radni do przedstawionej uchwały nie wnie�li �adnych zastrze�e�. 

Uchwała Nr XXI/138/04 została zatwierdzona jednogłóo�nie i stanowi zał 
nr 9 do protokołu . 

 

 G/zmiany bud�etu miasta i gminy na rok 2004 . 
Projekt uchwały w zmianach bud�etu przedstawiła Pani El�bieta 

Juskowiak Skarbnik MiG,która wyja�niła,�e na koniec roku wszystkie zmiany 
s� uj�te w tej ucywale tak a�eby bud�et nas koniec roku mógł si� zrównowa�yc 
zarówno po stronie dochodów i wydatków . 

Radni jednogło�nie zatwierdzili przedstwiony projwekt uchwały  

Uchwała nr XXIV/139/04 stanowi zał nr 10 do protokołu 
 

Ad.6 Zaopiniowanie wniosku w sprawie obiektu rekultywacyjnego 
przewidzianego do wykonania w roku 2005 . 
 
Wniosek Pana Damiana Litkiego w tej sprawie  wpłyn�ł do Urz�du celem 
uzyskania opini radnych w tej sprawie a dotyczy to terenów koło Dobczyna 
wniosek ten odczytała Pani Liliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz MiG  
 
Pan Jacek Woroch – czy z tego powodu gmina b�dzie ponosiła jakies koszty 
,czy tylko Pan Damian Litka  
Burmistrz MiG – wszelkie koszaty ponosi wnioskodawca Pan Damian Litka  i 
w tym wypadku  nie na uzasadnienia �eby tu wyda� negatywn� opinie 
Nale�ałoby tu i�� wnioskodawcy na r�k� . 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad opini� do wniosku 
Opinia do powy�szego wniosku jest pozytywnie – radni jednogło�nie 
głosowali za pozytywn� opini� . 
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Ad.7 Interpelacje i wnioski radn ych . 
 
Radny Ka�mierczak Marian – na naszym terenie z powodu zmiany numerów w 
telekomunkacji nie mo�na  dobrze korzysta� z neostrady 
Pani Sekretarz Liliana Lenarczyk Zurczak – zmiana numeracji w 
telekomunikacji nie ma nic z tym wspólnego . 
Radny Jacek Woroch - - to co Pan Kazmierczak mówi tom jest prawda tylko to 
jest to ,�e ci co nie maj� Nostrady tylko SDI to nie mog� korzystac z internetu 
To jest do�� du�e utrudnienie  
Zmiany na 2828 spowodowały to,�e nie mo�na z internetu w pełni korzysta�  
to tylko mo�na na numerach 2825. 
Radny Ciszewicz Ryszard – prosz� o rozwa�enie mo�liwo�ci ograniczenia 
szybko�ci na ul.Sw.Ducha – wsyscy je�d�� jak chc� i wtedy dochodzi do 
gro�nych wypadków . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  ta ulica to najtrudniejszy odcinek przez Dolsk . 
Na pocz�tku roku chcemy przy wjazdach do Dolsk zrobic takie uskoki,które w 
pewien sposób ogranicz� t� szybko�� . 
Chciałby tu równie� zaapelowac do policji o cz�ste kontrole na tym odcinku . 
Jacek Woroch – mo�e te boczne uskoki s� dobre ale najlepszym rozwi�zaniem 
to zało�enie sygnalizacji �wietlnej , wiem,�e jest to kosztowne ale załatwiło by 
to w pełni ten problem . 
 

Ad 8..Wolne wnioski i informacje 
 W punkcvie tym nie zgłoszono �adnych wniosków . 
 

Ad.9 Zako�czenie obrad Sesji 
 
Wobec wyczerpania si� porz�dku obrad Sesji Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz 
M�dry podzi�kował wszystkim za udział w obradach Sesji i zako�czył XXIV 
Sesje .  

 
 
 Protokolant      Przewodnicz�cy Rady  
 Stefania Gagat    Eugeniusz M�dry  

 
 
 


