
 
 
 
     P R O T O K Ó Ł   Nr IV/06  
 
 
   z Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
   odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku 
   w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk  
 
 
   Ad.1 Otwarcie Sesji RMiG Dolsk  
 

Otwarcia IV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk dokonał 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski, który powitał radnych  i 
zaproszonych gości  i stwierdził, Ŝe na ogólna liczbę 15 radnych na sali 
obecnych jest 13 radnych wobec czego Rada władna jest do 
podejmowania uchwal ./ lista obecności stanow3 zał nr 1 do protokołu  

 
 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad Sesji  
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski odczytał proponowany 
porządek obrad Sesji  i zapytał radnych, czy ktoś z radnych wnosi o 
poszerzenie porządku obrad Sesji . 
 
W tym punkcie obrad głos zabrał radny Jerzy Grzelka ,który poprosił o 
poszerzenie porządku obrad Sesji o punkt dot. dyskusji na temat 
budŜetu miasta i gminy na rok 2007 . 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski zabierając głos wyjaśnił, 
Ŝe taka dyskusja moŜe być prowadzona przy podjęciu takiej uchwały, 
jednak radny Jerzy Grzelka nadal był za dołoŜeniem tego punktu do 
porządku obrad Sesji .  
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 
poszerzenie porządku obrad Sesji .  
Radni głosowali w następujący sposób 
 Za poszerzeniem porządku obrad Sesji głosowało 7 radnych  
 5 było przeciwnych  
 1 radny wstrzyma l się od głosu . 
Wobec powyŜszego porządek obrad Sesji został poszerzony o dyskusje 
na temat budŜetu miasta i gminy na rok 2007 . 
 
 Ad.3 Przyjęcie protokołu obrad III Sesji Rady Miasta i 
Gminy Dolsk  
 
Protokół z obrad III Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk został 
sporządzony i był wyłoŜony  w Biurze Rady . 
Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń  



 
Ad. 4  Dyskusja na temat budŜetu miasta i gminy Dolsk . 

 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił radnych o 
zadawanie pytań dot. budŜetu miasta i gminy na rok 2007 . 
 
Głos zabrał radny Jerzy Grzelka 
Po zapoznaniu się z projektem budŜetu na rok 2007 nasuwa się w tym 
względzie szereg pytań a dotyczą one między innymi takich zagadnień   
- upowaŜnia się Burmistrza do zaciągnięcia poŜyczek i emisji 

obligacji komunalnych na pokrycie występującego w ciągu roku 
budŜetowego deficytu  do wysokości 2,5 mln zł .- jak to w tej chwili 
wygląda czy ten deficyt się zmniejszył i ile on wynosi   

- Pani ElŜbieta Juskowiak – tak jest on mniejszy i wynosi  
- 1798,958,-zł i zmniejszył się w związku z rozstrzygnięciem 

przetargu na V etap kanalizacji w Dolsku  
 

zał nr 4  wieloletni program inwestycyjny  
w tym załączniku jest równieŜ ujęta kanalizacja w Dolsku z czego to 
wynika , 
 
Skarbnik MiG ElŜbieta Juskowiak – wniosek na pozyskanie środków  
był złoŜony w roku 2006  i w związku z tym to równieŜ musi być ujęte 
jako wieloletnie e zadanie inwestycyjne 
 
Zał nr 3 – przychody i rozchody budŜetu w 2007 roku  
dlaczego  to jest tak nieczytelnie zrobione ,gdyŜ nie powinny tam być 
ujęte  takie przychody które u nas nie występują  i gdzie kwota tych 
przychodów wynosi 0  to jest zbędnie wykazane, 
Skarbnik MiG ElŜbieta Juskowiak -  tak wzór tabelki został 
opracowany dla wszystkich równy przez RIO i taki wzór nas równieŜ 
obowiązuje  czy  coś występuje czy nie , 
 
Zał nr 7  - projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dolsku na 2007 rok  
Proszę  uprzejmie o ujednolicenie tekstu ,jeŜeli mówimy i piszemy  
O projekcie planowanych dochodów i wydatków to niech to będzie 
napisane w całym załączniku  
 
Zał nr 9 –dotacje podmiotowe w 2007 roku  
Widzimy ,Ŝe znajdują się tam pewne odnośniki ,które w zasadzie nas 
nie dotyczą np. dotacja dla Przedszkoli / przecieŜ my takiej nie dajemy / 
- naleŜałoby to wykreślić z tego załącznika . 
A moŜe powinno to być wykazane ale kwota powinna być zerowa . 
Skarbnik MiG ElŜbieta Juskowiak – tak jak juŜ powiedziałam 
poprzednio wszelkie wzory w tym budŜecie zostały opracowane dla 
wszystkich  przez RIO i tak musimy to akceptować  
 
Strona 3  zał nr 2  objaśnienia do projektu budŜetu miasta i gminy na 
2007 rok  



Do projektu budŜetu  przyjęto  przeciętny wskaŜnik  wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia w sferze samorządowej w wysokości 
105%. a przecieŜ wszyscy słyszymy, Ŝe to ma być mniej . 
Skarbnik MiG ElŜbieta Juskowiak  to jest w tej chwili przyjęte i 
dotyczy wszystkich jednostek w tym oświaty ,chociaŜ przy planowaniu 
tego projektu mówiło się  o  wskaźniku wynagrodzenia dla oświaty na 
poziomie 107 % . 
Trudno  w tej chwili to uaktualnić gdyŜ   mamy jeszcze niepełne w tym 
zakresie dane . 
- sprawa opłat do Państwowego Funduszu Rehabiltacji ,kogo w tym 

względzie  Urząd będzie zatrudniał 
 
Pani Liliana Lenarczyk śurczak Sekretarz Miasta i Gminy  ta opłata nie 
dotyczy tylko wtedy gdy Urząd będzie niepełnosprawnych zatrudniał to 
właśnie dotyczy wtedy ,gdy w Urzędzie będzie zatrudnionych 25 osób 
na pełnym etacie i zastosowany przelicznik jaki w tym względzie jest 
określony spowoduje to ,Ŝe będziemy zmuszeni wnieść taką opłatę / po 
zatrudnianiu  osób w ramach róŜnych programów z Powiatowego 
Urzędu Pracy /. 
 
- strona 7 / opisówka /  
w projekcie budŜetu nie ujęto dotacji celowej z Zarządem Powiatu 
śremskiego / brak jest w tej chwili porozumienia na 2007 rok / ,czy to 
nie powinno brzmieć, Ŝe taka dotacja będzie podpisana z budŜetem 
powiatu  a nie  z Zarządem  
 
Skarbnik MiG ElŜbieta Juskowiak – wszelkie  umowy są  zawsze 
podpisywane z Zarządem . 
 
Str. 10 w róŜnych opłatach jest ujęta kwota 25.700,-zl i dotyczy  to 
składek z tytułu przynaleŜności do Stowarzyszenia  Unii Gospodarczej 
Miast Rejonu  Śremskiego – czy to nie zbyt duŜa kwota  i co w zasadzie 
gmina ma z tego ,Ŝe do tego Stowarzyszenia naleŜy . 
Proszę uprzejmie aŜeby na następnym posiedzenie Rady przedstawiciel 
tego Stowarzyszenia złoŜył  nam sprawozdanie z którego  by wynikały  
efekty jakie uzyskaliśmy z tytułu przynaleŜności do tego 
Stowarzyszenia . 
Czy tylko naleŜymy bo tam musi być ,czy mamy z tej przynaleŜności 
jakieś korzyści  
 
Burmistrz MiG Henryk Litka – uwaga Pana radnego jest słuszna i tak 
jak Pan radny zasugerował na posiedzenie w m-cu marcu poprosimy 
przedstawiciela tego Stowarzyszenia o przedłoŜenie sprawozdania i 
wtedy będziemy dyskutować ,czy nasza przynaleŜność jest cela czy nie.  
 
Str. 11 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zakup 
materiałów i wyposaŜenie – kwota 10,695,-zł cargo to dotyczy  
 



Pani Liliana Lenarczyk śurczak Sekretarz MiG -  dotyczy to promocji 
naszego regionu i współpracy w tym zakresie z gmina Holenderską 
oraz gmina Międzylesie / zakup foledrów ,upominków zdjęć / 
Str. 18  - wydatki na oświatę  wyniosą  4.197.491,-zł co stanowi 30,97 
% ogółu planowanych wydatków – czy to nie jest zbyt mało ,w innych 
gminach ościennych jest to na poziomie 40 – 45 %  
Z tej przedstawionej  opisówki nie wynika ile która szkoła dostanie ,jak 
to nie jest liczone . 
MoŜe w przyszłym budŜecie  na rok 2008 naleŜałoby to wyszczególnić, 
wtedy radni będą mieli lepszy obraz co w jakiej szkole zostanie 
zrobione . 
Burmistrz MiG Henryk Litka – projekt został zrobiony wg ramowych 
wskazówek z RIO  i w tym projekcie nie moŜe to być uwidocznione , 
jednak radni mogą dodatkowo otrzymać takie materiały robocze z 
podziałem funduszy na poszczególne szkoły  . 
 
Subwencja na rok 2007 wg pisma z Ministerstwa ma wynosić 
 2.984 tys. zł  a wydatkujemy na oświatę  4197 tys. zł  a wiec widzimy, 
ze z budŜetu gminy dokładamy do oświatę 1 mln zł . 
W subwencji Ministerstwo Oświaty nic nam nie daje na przedszkola jak 
równieŜ  na dowóz dzieci 
W tym kontekście na budŜet oświaty naleŜy patrzeć całościowo .. 
 
Str.24  pkt 3 pozostała działalność – zakup usług pozostałych – 
promocja zdrowia ,kwota bardzo mała  bo tylko 200,-zł i czego to 
dotyczy. 
PrzecieŜ za taka kwotę nic nie moŜna zrobić . 
 
Skarbnik MiG ElŜbieta Juskowiak – są to pieniądze przeznaczone na 
nagrody w konkursie  o zdrowiu  ,ale nie są jedynej fundusze na ten cel 
/ równieŜ komisja Przeciwalkoholowa wspomaga tą inicjatywę , 
 
Str. 27- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 19.200,zł  
Czego ta kwota dotyczy o jakie usługi tu chodzi . 
 
Skarbnik MiG ElŜbieta Juskowiak  jest to tak sformułowane ,gdyŜ taka 
jest klasyfikacja budŜetowa a dotyczy to opłat  tj. usług za pobyt w 
domu pomocy społecznej dla mieszkańców naszej gminy ,którzy nie 
mają rodziny i wtedy OPS jest zobowiązane dopłacić do pobytu tej 
osoby . 
Tak w tym mówią przepisy i to musimy mieć zaplanowane . 
 
Str. 29  
Gospodarka ściekami i ochrona wód  
Tu zaplanowano spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej na 
kwotę 54 tys. zł . 
Co tutaj rozumiemy pod słowem darowizny  
 



Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy ,tak musi być 
zapisane w tym paragrafie ale te darowizny dotyczą wpłat mieszkańców 
na wodociągowanie V etapu Dolska . 
Burmistrz MiG  Henryk Litka  te zaplanowane 54 tys. zł to wpłaty 
mieszkańców ,które są niezmienne od 5 lat i wynoszą 1 tys .zł  
od 1 nieruchomości . 
Zdajemy sobie sprawę, Ŝe mieszkańcy to traktują jako darowiznę  
Jednak są to wpłaty na wykonanie przyłączy tych kanalizacji i w tej 
chwili jest juŜ ustawa ,Ŝe w ciągu 6 –ciu miesięcy od wykonania 
kanalizacji kaŜdy musi się podłączyć. 
JeŜeli ktoś nie skorzysta  z naszej oferty za 1 tys. zł to sam jak się 
podłączy zapłaci o wiele więcej .. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski – czy wszyscy są 
zobowiązani zapłacić ten 1 tys. zł  i dlaczego z tego tytułu nie mogą 
otrzymać rachunku i tego odliczyć jako darowiznę od podatku 
dochodowego . 
 
Burmistrz MiG Heneryk Litka – jak juŜ poprzednio powiedziałem  ten 
tysiąc złotych wpłacają wszyscy równo od 1 etapu i Urząd nie moŜe 
wystawić rachunku za to podłączenie bo tak mówią przepisy . 
JeŜeli natomiast chodzi o to odliczenie od podatku dochodowego to 
kaŜdy by musiał za duŜo większe pieniądze to przyłącze wykonać i 
wtedy otrzyma rachunek z wat i to odliczy  
 
 
Str. 30 oświetlenie ulic  
Na wydatki inwestycyjne w zakresie przeznacza się kwotę 48 tys. zł 
natomiast na zakup usług remontowych kwotę 150 tys.zł. 
Skarbnik MiG ElŜbieta Juskowiak  to dotyczy wszelkich remontów. 

Wiemy, Ŝe cena z energię składa  się z dwóch kwot  i w tym jest 
równieŜ cena za te remonty  juŜ w zasadzie przeprowadzone . 

 
 
   Str. 32 – ochrona zabytków i opieka nad  zabytkami  kwota 560,-zl . 

Co za te pieniądze moŜna zrobić - w zasadzie nic czy to tak mało musi 
być zaplanowane . 
PrzecieŜ wiemy ,Ŝe na naszym terenie znajdują się zabytki o które 
naleŜy dbać  i za te zaplanowane pieniądze nic nie zrobimy . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  - ten paragraf musi być tak 
sformułowany  jednak nie te 560,-zł nie jest na utrzymanie tych 
zabytków tylko na  zakup zniczy i utrzymanie pomnika na cmentarzu i 
na rynku . 
 
Radny Jerzy Grzelka  - to wyjaśnienie mówi samo za siebie jednak  teŜ 
powinniśmy pomyśleć  o pozyskaniu środków unijnych na ochronę 
naszych zabytków np. szkoły w Dolsku . 
 



Dział kultura fizyczna i sport  - jakie mamy instytucje kultury fizycznej  
i czy to nie powinno być juŜ w nazwie tego paragrafu . 
Mam tu równieŜ pewne zastrzeŜenia  dlaczego tu tak szczegółowo  
wykazano wszystkie wydatki tego Miejskiego ośrodka Sportu i 
Rekreacji , przy innych jednostkach tak tego szczegółowo nie 
wykazano  chociaŜ w niektórych wypadkach by to się przydało . 
Tu wykazano to za szczegółowo i chodzi mi w tym wypadku o ogólne 
zasady w tym zakresie . 
 
Skarbnik MiG ElŜbieta Juskowiak – instytucja kultury fizycznej i 
sportu to u nas Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  - taki 
budŜet wykazał MGOSiR i tak zostało to tutaj ujęte ,jeŜeli są do tego 
uwagi ,Ŝe za duŜo tu ujętoe to w przyszłorocznym budŜecie na rok 2008  
postaramy się to w inny sposób ująć . 
Natomiast jeŜeli o budŜety poszczególnych szkół to postaramy się 
radnym zawsze dodatkowo to poza projektem budŜetu wykazać . 
 
 
Zał nr 3  dot Informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy na  
Dlaczego to jest zrobione na koniec roku 2005 a nie są aktualne dane . 
 
Pani Liliana Lenarczyk śurczak Sekretarz MiG  -pierwsza tabelka 
mówi  o stanie mienia komunalnego na koniec 2005 roku ,natomiast w 
dalszej kolejności  są zestawienia ,które  mówią o zmianach  w tym 
zakresie  oraz o strukturze majątku komunalnego 
 na dzień 31 paŜdziernika 2006 roku  
 
Radny Jerzy Grzelka  - tak przyznaję tu racje ,ze jest to zrobione 
prawidłowo  nie doczytałem w całości. 
Wszelkie moje uwagi dot. tego projektu budŜetu proszę wziąć pod 
uwagę przy załoŜeniach do budŜetu na rok 2008 .. 
 
Radny Zbigniew Kiel  - analizując tą informację nasuwa się równieŜ 
pewne pytanie ,Ŝe wycena tego majątku jest zbyt mała  np. samochód 
ZUK 13 tys. zł – czy to nie  moŜna inaczej realnie wycenić  
 
Skarbnik MiG ElŜbieta Juskowiak  - my musimy opierać się na 
dokumentach w tej sprawie i takie kwoty mamy zapisane w księgach 
materiałowych  
 
Natomiast przy sprzedaŜy majątku  jesteśmy zobowiązani wziąć 
rzeczoznawcę który ten majątek wyceni ale to są juŜ odrębne przepisy 
w tej sprawie . 
 
Radny Jacek Woroch – wiemy, Ŝe w projekcie budŜetu 80 %  zadań to 
zadania które musza tam się co roku znaleść bo to są tzw. pozycje stałe, 
które muszą być  bo tak wynika z przepisów . 
Jednak chceę tutaj zaznaczyć cprzy tej okazji ,Ŝe nie chceŜ aŜeby 
ponownie dochodzilo do takiej sytuacji  ,Ŝe damy jakies pieniadze na 



Ośrodek  Sportu i Rekreacji na Podrzekcie ,te sprawy tam muszą 
znaleść swój finał  i nie będziemy ich juŜ dofinansowywać . 
Druga sprawa poruszona przez radnego Worocha to oczyszczenie 
jeziora ,pozwoli to na  zagospodarowanie terenów  pod działalność a 
moŜe nawet sprzedaŜ terenów Ŝeby moŜna lepiej to wszystko 
wykorzystać co posiadamy . 
NaleŜy równieŜ pomyśleć o dobrym zagospodarowaniu pawilonu 
handlowego nad jeziorem . 
JeŜeli juŜ jestem przy głosie to miałbym tutaj równieŜ prośbę o 
załoŜenie nowych lamp na zakręcie  przy cmentarzu . 
 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady podziękował za 
dyskusje i przeszedł do dalszego porządku obrad Sesji . 
 
 
Ad.5 Podjęcie uchwał  

 
  a/ w sprawie budŜetu miasta i gminy na 2007 rok . 
 
Głos zabrała Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy ,która   
odczytała Uchwałę  Nr SO- 1-/5/B/Ln/2006 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyraŜenia 
opinii o projekcie budŜetu Gminy Dolsk na 2007 rok  
Opinia pozytywna z zastrzeŜeniami ,które  poprawki zostały  
uwzględnione w uchwale . 
Uchwała stanowi zał nr 2 do protokołu . 
 
Wobec braku dyskusji ,która odbyła się w innym punkcie porządku 
obrad Sesji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dot. 
zatwierdzenia budŜetu na rok 2007 i przeprowadził głosowanie nad tym 
projektem  
Uchwała Nr IV/21/06 została zatwierdzona w następujący sposób: 
- za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych  
-  1 radny wstrzymał się od głosu / na sali w tej chwili było obecnych 

12 radnych ./ 
Uchwała nr IV/21/06 została zatwierdzona i stanowi zał nr 3 do 
protokołu  
 
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady poprosił o przesunięcie 
podjęcia uchwały dot. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk  
Jako podpunkt b  z uwagi na prośbę Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Komunalnej  
Radni jednogłośnie  zatwierdzili propozycję zmiany podjęcia uchwał .. 
 
  b/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dolsk 
 
Uzasadnienie do podjęcia tej uchwały przedstawił Dyrektor Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Dolsku Pan Andrzej Ratajczak ,który 



miedzy innymi powiedział, Ŝe Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Dolsku złoŜył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z 
zestawieniem ponoszonych kosztów za 2006 rok i planowane koszty i 
przychody na 2007 rok . 
Z ich wyników ustalono, Ŝe cena zaopatrzenia w wodę grupy I wyniesie 
2,35 zł za 1 m3 , za zrzut ścieków komunalnych do kolektora Grupa I 
wyniesie  3,20 za 1 m3  a ścieki dowoŜone Grupa II 3,87zł z 1 m3. 
To bez zmian /. 
Proponowane ceny są wyraŜone w wartości netto do których zostanie 
doliczony obowiązujący podatek Vat w wysokości 7 %. 
 
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych 
zapytań . 
Przewodniczący Rady przeprowadził glosowanie nad projektem 
przedłoŜonej uchwały  
Uchwała nr IV/25/06  została zatwierdzona w następujący  
sposób:  
za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych  
 2 radnych wstrzymało się od głosu  
Uchwała nr IV/25/06 została zatwierdzona i stanowi zał nr 4 do 
protokołu . 
 
 

c/wydatków budŜetu miasta i gminy Dolsk ,które nie 
wygasają z upływem roku budŜetowego 2006 . 

 
 

Projekt uchwały Przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak  
Skarbnik Miasta i Gminy, która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe wykaz 
wydatków nie wygasających został sporządzony w wyniku 
obiektywnych czynników zewnętrznych ,które zdecydowały o braku 
moŜliwości zakończenia zadań i ich sfinansowania w planowanych 
pierwotnie terminach 2006 roku . 
 
Zdanie inwestycyjne w zakresie budowy kanalizacji w Dolsku V etap 
jest zadaniem w Wieloletnim  Programie Inwestycyjnym i miało zostać 
rozpoczęte w roku 2006 . 
Jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne  w końcu roku 
,będzie realizowane w 2007 roku . 
Budowę zbiornika retencyjnego w Wieszczyczynie rozpoczęto w roku 
2006,jednak na wydłuŜona procedurę z wykonania dokumentacji i 
fundamentów część wydatków przenosi się na 2007 rok  
Remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Masłowie przeprowadzony 
zostanie w czasie ferii zimowych w m-cu styczniu 2007 roku 
Wcześniejsze wykonanie nie było moŜliwe z uwagi na wydłuŜający się 
termin podłączenia gazu do tej szkoły . 
Mając zatem na uwadze powyŜsze względy podjęcie uchwały naleŜy 
uznać za uzasadnione . 
 



Do projektu przedstawionej uchwały radni nie wnieśli Ŝadnych 
zastrzeŜeń i zapytań . 
Uchwała nr IV/22/06 została zatwierdzona jednogłośnie i 
stanowi zał nr 5 do protokołu . 

 
 

 
 D/zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na 2007 rok  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG 
która wyjaśniła, Ŝe w zestawieniu przychodów planuje się kwotę 32 tys. 
zł ,która otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego Departament 
Ekologii, Infrastruktury i Mienia w Poznaniu z tytułu wpłat zakładów 
pracy za zanieczyszczenie środowiska na terenie naszej gminy . 
Środki otrzymane w roku 2007 przeznacza się na Opracowanie 
koncepcji rekultywacji Jeziora Dolskiego Wielkiego  oraz 
przeprowadzenie badań obciąŜenia zewnętrznego i warunków 
środowiskowych  
Po przedstawieniu projektu tej uchwały głos  zabrał  
Radny Jerzy Grzelka ,który poprosił o wyraźne sformułowanie z kim 
będzie podpisana taka umowa ,jaki jej czas realizacji i co po tym 
wszystkim powstanie  i jakie z tego gmina będzie miała korzyści . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  - treść tej umowy jest w tej chwili 
dopracowywany i będzie podpisany z Uniwersytetem Warmińskim w 
Olsztynie . 
Firma ta ma wypróbowane metody  oczyszczania jezior ,jest to zespól 
naukowców  który opracuje teorie ,która będzie szybko moŜna u nas 
zastosować . 
Umowa będzie dotyczyła roku 2007 ,badania będą trwały w róŜnych 
porach i róŜnych miejscach  
Te wskazane metody pomogą nam na opracowanie form oczyszczenia 
naszego jeziora . 
Będzie  to w tym roku pierwszy etap tych prac . 

 
Radni nie wnieśli do projektu przedstawionej uchwały dalszych 
zapytań. 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski przeprowadził 
głosowanie nad projektem przedstawionej uchwały . 

 
Uchwała nr IV/23/06  została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami  
i stanowi zał nr 6 do protokołu . 

 
e/zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta i gminy na 

2006 rok , 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG  
,która poinformowała radnych ,Ŝe do projektu tej uchwały którą radni 
otrzymali przy zaproszeniu na Sesje  prosi o pewne poprawki tj. 



wprowadzenie dodatkowej kwoty dot. klęski suszy i chodzi o kwotę 
74.863,-zl z uwagi na to, Ŝe jesteśmy to zobowiązani wprowadzić do 
budŜetu, gdyŜ te pieniądze musza być wydatkowane jeszcze w tym 
roku . 

 
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli Ŝadnych 
zapytań . 
Uchwała nr IV/24/06 została zatwierdzona w następujący  sposób: 
za podjęciem uchwały głosowali 12 radnych 1 radny wstrzymał się od 
głosu .  
Uchwała nr IV/24 /06 została zatwierdzona i stanowi zał nr.7 do 
protokołu . 

 
  F/programu współpracy na 2007 rok miasta i gminy Dolsk z 
organizacjami pozarządowymi ,przedmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu 
terytorialnego  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz MiG 
która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe  ustawa nakłada na organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi 
w tej ustawie . 
Wprowadzenie uchwały wg proponowanego projektu stworzy moŜliwość 
ustalenia podstawy rozwoju wzajemnych relacji  miedzy miastem i gmina 
Dolsk  a organizacjami pozarządowymi i pozwoli włączyć się tym 
organizacjom w system funkcjonowania gminy na zasadach równouprawnienia 
partnerstwa z uwzględnieniem specyficznych elementów współpracy 
występujących  na terenie naszej gminy . 
 
Radny Zbigniew Kiel – duŜo tu się mówi o działaniu na rzecz osób 
niepełnosprawnych ,ale moŜe zmienimy tam pewien zapis co będzie bardziej 
bezpieczne  
Proponuje aŜeby w pkt 4 zmienić zapis  zapewniamy na słowo wspieramy . 
 
Lliliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz MiG – jest to gra słów ,gdyŜ ten zapis  
to ramowy program  jednak gdy są takie propozycje ze strony radnych to ten 
zapis zmienimy . 
Przewodniczący Rady poprosił radnych o zaakceptowanie zmian  
12 radnych było za poprawka  
1 radny wstrzymał się od głosu . 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie  
nad projektem uchwały  po uwzględnieniu poprawek . 
 
Uchwała  nr  IV/26/06 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi zal nr 8 
do protokołu . 
 
 
 



 
 Ad.5 Interpelacje i wnioski radnych . 
 
W kolejności glos zabierali  
Radny Stanisław Porzucek – dot.  dodatkowych funduszy na straŜe poŜarne . 
Wiem o takich inicjatywach, Ŝe sąsiednie gminy tworzą w tym względzie 
związek i zbierają fundusze na zakup nowych samochodów ,gdzie te fundusze 
są gromadzone przez kilka lat i co roku któraś z gmin ten samochód kupuje . 
PrzecieŜ moŜe teŜ tu z sąsiednimi gminami moŜna by było cos takiego zrobić i 
bo sami w ciągu roku tego nie zrobimy ,najtańszy samochód kosztuje około 
120 tys. zł a nas na to nie stać 
Burmistrz MiG Henryk Litka   - w tej chwili nie mogę nic powiedzieć na ten 
temat a szczególnie zdecydować za inne gminy ,będę wkrótce na konwencie 
Burmistrzów to postaram się tym tematem ich zainteresować .. 
Jednak wiemy, Ŝe takie inicjatywy są równieŜ obwarowane odpowiednimi 
przepisami . 
 
Radny Jerzy Grzelka – czy w naszych planach  jest złoŜenie  wniosku o 
dofinansowani obiektów termotechnicznych np. gazu . 
Radny Jacek Woroch – poruszył równieŜ sprawę pozyskiwania środków 
europejskich  np. na remonty szkol  
NaleŜy  wszędzie pukać aŜeby  coś uzyskać ,mam tu równieŜ na myśli 
pozyskiwania środków z róŜnych programów oświatowych na wymianę 
sprzętu komputerowego ,poniewaŜ wiemy ,Ŝe bardzo szybko się starzeje  np. w 
Gimnazjum gdzie uczę informatyki sprzęt ten jest częściowo zuŜyty . 
Wszelkie starania o pozyskiwanie środków powinny nie dotyczyć tylko 
oświaty  ale równieŜ innych dziedziń np. na remont domu sportowca . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  po pracy w radzie i komisjach  będziemy mogli 
duŜo powiedzieć 
Tych wszystkich działań nie chcemy robić przy biurkach  ale wspólnie  
Remont szkól – część zadań została ujęta w budŜecie  i to traktujemy jako 
wkład własny .  
Wszyscy Dyrektorzy jednostek o tym wiedza i muszą się starać we własnym 
zakresie o pozyskiwanie dodatkowych środków . 
Natomiast jeŜeli chodzi o sprzęt komputerowy  to w tym roku dość duŜo nam 
go przybyło  jednak musimy go nadal wymieniać i o tym teŜ naleŜy pamiętać a 
przede wszystkim śledzić róŜne propozycje w tym zakresie  
Sprawa remontu domu sportowca  naleŜy do zadań OSiR –u  .i tu teŜ jest pole 
do popisu dla Kierownika aŜeby starał się o dodatkowe środki ,ale  jak juŜ 
zaznaczyłem tutaj tez juŜ o tym myślą. 
 
Radny Jerzy Grzelka – te wszystkie pytania o pozyskiwanie  środków 
unijnych  będą ciągle gdyŜ wiemy, Ŝe sami ze swego budŜetu nic nie zrobimy  
Jednak jestem zdania, Ŝe ktoś imiennie powinien w Urzędzie być wyznaczony  
kto będzie się tym na bieŜąco interesował  i potrafi odpowiedzieć na  liczne 
pytania w tym zakresie – czy w Urzędzie jest za ktoś odpowiedzialny . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – zapewniam ,Ŝe w Referacie Gospodarczym  
jest taka osoba wyznaczona  i ma ona ciągle świeŜe informacje na ten temat  



 
Radny Jacek Woroch -  tym tematem naleŜy się ciągle interesować i jest tu 
równieŜ duŜa rola Przewodniczącego Rady .. 
 
Radna Janina Pawełczyk – chciałabym uzyskać informację w jaki sposób jest 
naliczany odpis na Samorządy wioskowe  - przecieŜ te pieniądze dla 
niektórych wiosek są tak małe ,Ŝe za to nie mogą nic zrobić 
MoŜe to na przyszłość moŜna y było zmienić. 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak jest to dla niektórych wiosek bardzo 
mały odpis i  kilka lat temu był to odpis 5 % do wpłat  .. 
W tej chwili teŜ  tyle jest ,tylko co roku jest to waloryzowane  i stąd te kwoty 
sa tak małe . 
Jednak przy planowaniu budŜetu na rok 2008 do tego tematu moŜemy wrócić.. 
. 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do nastęnego 
punktu obrad Sesji. 
  
Ad. 6 Wolne głosy i wnioski  
W tym punkcie obrad nie było Ŝadnych zapytań . 
 
Ad. 7 Zakończenie obrad Sesji  
 
Wobec wyczerpania się porządku obrad Sesji głos zabrał Przewodniczący 
Rady ,który na zakończenie obrad Sesji złoŜył wszystkim najserdeczniejsze 
Ŝyczenia – Szczęśliwego Nowego Roku 2007 . 
RównieŜ głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który złoŜył Ŝyczenia na 
2007 rok  Ŝycząc wszystkim spełnienia  marzeń w nowym 2007 roku . 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe porządek obrad dzisiejszej Sesji został 
wyczerpany i podziękował wszystkim za udział w obradach i zakończył IV 
Sesję Rady  Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant       Przewodniczący Rady  
Stefania Gagat      Zbigniew Kierzkowski 

 
 
 


