
 

 

    P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIV/06 
 
   Z Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
   odbytej w dniu 8 lutego 2006 roku  
   w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk  
 

 

 

  ad.1 Otwarcie Sesji RMiG Dolsk  
 

Otwarcia XXXIV Sesji RMiG dokonał Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Mądry ,który powitał radnych oraz zaproszonych gości . 

Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych na sali obecnych jest 15 

radnych wobec czego Rada władna jest do podejmowania uchwał. 

/ lista obecności radnych stanowi zał nr 1 do protokołu /. 

 

 

  Ad.2 Przyjęcie programu  Sesji . 
 

Następnie Przewodniczący Rady Eugeniusz Mądry odczytał 

proponowany porządek obrad sesji . 

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem ,czy ktoś z radnych chciałby 

wystąpić o poszerzenie proponowanego programu obrad sesji . 

Radni do proponowanego porządku obrad nie wnieśli żadnych 

poprawek . 

Natomiast w tym punkcie głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka 

który poprosił radnych o wycofanie z programu sesji pkt dot. podjęcie uchwały 

odnośnie przeznaczenia środków pozyskanych z umorzenia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu Z uwagi na to, że chcemy to zrobić przy podziale nadwyżki 

budżetowej z  roku 2005 a w tej chwili nie znamy jeszcze kwoty tej nadwyżki. 

Przewodniczący Rady poprosił radnych o głosowanie nad 

proponowanymi zmianami w programie sesji .  

Radni jednogłośnie głosowali za nowym programem sesji po 

przedstawionych poprawkach . 

 

  

  Ad.3 Przyjęcie protokoły z obrad poprzedniej Sesji 
 

Protokół z obrad poprzedniej Sesji był wyłożony w Biurze Rady / w 

okresie dwóch tygodni przed obradami dzisiejszej Sesji / - radni nie wnieśli 
żadnych uwag do sporządzonego protokołu . 

 

 

 

 

 

 



  Ad.4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
 

Informację przedłożył Burmistrz MiG Henryk Litka / informacja 

stanowi zał nr 3 do protokołu /. 

Radni do złożonej przez Burmistrza MiG Henryka Litka nie wnieśli 
żadnych zastrzeżeń i zapytań. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Mądry podziękował Burmistrzowi 

za przedłożone sprawozdanie . 

 

 

  Ad.5.Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w roku 2005: 
  Głos w tej sprawie zabrał Przewodniczący Rady Eugeniusz 

Mądry ,który stwierdził, że komisje co roku składają sprawozdania z 

wykonania planu pracy za rok poprzedni i w kolejności poprosił: 

  

a/Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Zbigniewa Kierzkowskiego 
o złożenie takie sprawozdania z działalności tej komisji ./ sprawozdanie 

stanowi zał nr 4 do protokołu , 

 

 b/ Przewodniczącego Komisji Oświaty , Kultury i Sportu Pana Ryszarda 
Ciszewicza o przedstawienie sprawozdania z działalności tej komisji . 

sprawozdanie stanowi zał nr 5 do protokołu /. 

 

C/Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Panią Renatę 
Jankowiak o przedstawienie sprawozdania z działalności tej komisji / 

sprawozdanie stanowi zał nr 6 do protokołu ,/ 

 
D/Przewodniczącego Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych o 
przedstawienie sprawozdania z działalności tej komisji / sprawozdanie stanowi 

zał nr 7 do protokołu ./ 

 

Radni do przedstawionych  sprawozdań nie wnieśli żadnych zastrzeżeń i 
poprawek oraz zapytań . 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Mądry podziękował wszystkim 

Przewodniczący za złożone sprawozdania które były bardzo obszerne i 

szczegółowo przedstawiały działalność poszczególnych komisji  

 

. 

 ad.6.Podjęcie uchwał w sprawach : 
 

 
a/uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 . 

Proponowany plan pracy na rok 2006 tej komisji przedstawił Przewodniczący 

Komisji Zbigniew Kierzkowski – plan został w pełni zaakceptowany przez 

Radnych . 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały .  

 

Uchwała Nr  XXXIV/199/06 została zatwierdzona jednogłośnie i stanowi 
zał nr 8 do protokołu . 
 



 b/uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 
rok 2006 . 

Proponowany plan pracy tej komisji na rok 2006 przedstawił 

Przewodniczący Komisji Ryszard Ciszewicz. 

Radni do przedstawionego planu pracy na rok 2006 nie wnieśli żadnych 

zastrzeżeń . Przewodniczący Rady Eugeniusz Mądry przeprowadził 

głosowanie nad projektem przedstawionej uchwały . 

 

Uchwała nr XXXIV/200/06 została zatwierdzona jednogłośnie i 
stanowi zał nr 9 do protokołu . 

 

C/uchwalenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2006 
rok  

Proponowany plan pracy Komisji przedstawił Przewodniczący Komisji 

Pani Renata Jankowiak . 

Radni do przedstawionego planu pracy nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Mądry przeprowadził głosowanie nad 

projektem uchwały . 

Uchwała nr XXXIV/201/06 została zatwierdzona jednogłośnie i 
stanowi zal .10 do protokołu . 

 

d/uchwalenia planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw 
Gospodarczych .na rok 2006 . 

 

Proponowany plan pracy Komisji na rok 2006 przedstawi ł Przewodniczący 

Komisji Pan Roman Drews . 

  Radni do przedstawionego planu pracy Komisji nie wnieśli żadnych 

zastrzeżeń 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Mądry przeprowadził głosowanie nad 

projektem uchwały . 

 

Uchwała Nr XXXIV/202/06 została zatwierdzona jednogłośnie i stanowi 
zał nr 11 do protokołu . 
 

 

 

. 

e/zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2006 
rok , 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik MiG Elżbieta  Juskowiak 

która wyjaśniła, że do budżetu zostaną wprowadzone następujące zmiany  

Zwiększa się dochodu i wydatków o kwotę 46.225,-zl z 

przeznaczeniem  na utrzymanie nawierzchni dróg i chodników na terenie 

miasta Dolska zgodnie z podpisanym porozumieniem z Zarządem Powiatu 

Śremskiego  

Radni do proponowanego projektu uchwały nie zgłosili żadnych 

zastrzeżeń. 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Mądry przeprowadził głosowanie nad 

projektem uchwały. 



Uchwała Nr XXXIV/203/06 została zatwierdzona jednogłośnie i 
stanowi zał nr 12 do protokołu  

 

Ad. 7 Interpelacje  i wnioski radnych . 
 

Radny Stanisław Wojciechowski – poruszył sprawę zimowego utrzymania 

dróg .Według ogólnych opinii jest to dobrze zorganizowane ,jednak są pewne 

osoby które  w tym zakresie mają pretensje tak jest w Małachowie . 

Drogi powinny być odśnieżne wcześnie rano a nie przed południem . 

Mieszkańcy nie mogą dojechać w ten sposób na czas do pracy . 

 

Radny Zbigniew Kierzkowski – wiemy, że wysypisko  w Pokrzywnicy jest 

zamknie ,czy jednak istnieje możliwość otwarcia tego wysypiska w okresie 

wiosennym tak ażeby można posprzątać obejścia po okresie zimowym bo 

inaczej wiemy, że powstanie problem z dzikimi wysypiskami . 

 

Następne pytanie skierowane przez Pana Radnego Zbigniewa Kierzkowskiego 

dotyczyło opłacania podatku przez właściciela po byłej cegielni – czy jest z 

tego tytułu płacony podatek . 

 

Radny Onufry Dworczak – Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu mówił o 

negocjacjach z wydzierżawieniem świetlicy w Księginkach – ile ta dzierżawa 

będzie wynosiła miesięcznie . 

 

Odpowiedzi udzieliła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak Z-ca Burmistrza  
- jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg to plan odsnieżania 

poszczególnych dróg gminnych  został tak opracowany ażeby w pierwszej 

kolejności zostały  

- odsnieżone te drogi ,gdzie dojeżdżają autobus i najtrudniejsze odcinki do 

przebycia a następnie pozostałe drogi . 

- Wydaje nam się ,że taka zasada jest prawidłowa ,skarg na sposób 

odsnieżania nie było i wydaje nam się ,że nasze drogi są dobrze odśnieżne i 

szybko . 

- Wiemy również, że wszyscy by chcieli ażeby wszystkie drogi były rano  

- Odśnieżone jednak SKR nie ma takiej ilości sprzętu jak również nie 

zatrudnia tyle osób żeby wszystkie drogi odśnieżyć rano . 

- Ocena jednak mieszkańców jest dobra  

- Radny Ryszard Duszczak – jeżeli można to w tym temacie chciałbym 

podzielić stanowisko Pani Z-cy Burmistrza ,drogi nasze są należycie 

odśnieżane i SKR dba o to należycie . 

- Popatrzmy na drogi powiatowe i wojewódzkie czy te drogi są  odśnieżane 

,wszyscy wiemy że nie są i nikt tu się nie skarży. 
- Dziwię się tu Panu radnemu ,że trak nie obiektywnie ocenia pracę naszego 

SKR przecież oni wykonują  ta pracę bardzo dobrze ,taka opinie słyszy się 
wokoło. 

 

Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedz Pana Kierzkowskiego to otwarcie 

wysypiska w Pokrzywnicy jest niemożliwe teren ten będzie wkrótce 

rekultywowany i należy się dostosować do tego zostało ono zamknięte na 

stałe 



Problem oczywiście będzie  i dalsza dyskusja na ten temat będzie 

prowadzona przy opracowaniu nowego regulaminu utrzymania czystości  i 

tam musimy wypracować odpowiednie stanowisko tej sprawie bo w 

przeciwnym wypadku śmieci będą wszędzie zalegały . 

 

Natomiast jeżeli chodzi o pytanie czy właściciel terenu po byłej cegielni 

płaci podatki to odpowiedz jest jednoznaczna tak jest on odpowiednio 

opodatkowany . 

 

Następnie poproszono o zabranie głosu Panią Barbarę Gurdek Kierownika 

Referatu Obywatelskiego ,która wyjaśniła, że jest propozycja podpisania 

umowy dzierżawy świetlicy w Księginkach na okres 3 lat z czynszem 

1000,-zł netto miesięcznie . 

 

Radny Tama Tadeusz– jeżeli już była mowa o posypywaniu dróg 

powiatowych to droga do Mórki jest właśnie taka drogą  nigdy nie jest 

posypywana , proszę o interwencje ze strony Urzędu w Starostwie . 

Następnie radny Tama skierował pytanie do Pana Opielewicza Kierownika 

OSiR jak wygląda sprawa przekazania trafostacji do energetyki i 

indywidualne podłączenia . 

Odpowiedzi udzielił Witold Opielewicz – tak trafostacja jest już oddana do 

energetyki i w tej chwili czekamy na indywidualne podłączenia . 

 

 

  Ad.8Wolne głosy i wnioski . 
 

Głos zabrała Pni Krystyna Trybuś, która na wstępie podziękowała 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty,Kultury i Sportu za ujęcie w planie 

pracy komisji spotkania z członkami chóru Lutnia w Dolsku . 

Jest to chór o dużej tradycji ,jednak brak jest zainteresowania ze strony 

społeczeństwa tzn. staramy się o pozyskanie nowych członków chóru . 

 

Następnie głos zabrał Henryk Piskorski ,który ponownie zwrócił się do 

radnych o zainteresowanie się jego problemem ,gdyż 
Wszyscy mówią, że droga jest poprowadzona prawidłowo  i wytyczona 

zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  

Sprawa jednak wygląda zupełnie inaczej  i należy wyjaśnić do końca . 

Jest jeszcze dużo więcej nieprawidłowości  jak np. sprawa oprysków 

wykonywanych przez firmę Pana Mroza ,które od mojej działki powinny 

być robione w odległości 20 m a robi się to zaraz przy granicy mojej 

działki . 

Dużo się tu na sesjach mówi o ochronie środowiska o ekologii a widzimy i 

słyszymy, że ludzie nie maja w domach wody tylko korzystają z pompy . 

 

Andrzej Ratajczak – słuchając Pana wypowiedzi trudno tu nie  powiedzieć 
że Pan chodzi na sesje ale słyszy to co tam w ogóle się nie mówi . 

Przecież nikt nie powiedział  że ta Pani nie ma wody w domu ,wodę ma 

tylko nie korzysta z niej i chodzi do pompy . 

Wszystkie przyłącza kanalizacyjne wykonywane sa na własny koszt i nikt 

nikomu tego nie funduje . 



 

Glos zabrał Przewodniczący Rady Eugeniusz Mądry  i poprosił Pana 

Piskorskiego o sformułowanie swoich wszystkich żali  pretensji na piśmie 

żeby to się nie powtarzało na wszystkich sesjach i wtedy osobiście 

ustosunkuje się do jego wypowiedzi również na piśmie . 

 

Ad.9 Zakończenie obrad Sesji . 
 
Wobec wyczerpania się porządku obrad Sesji i braku dalszej dyskusji 

Przewodniczący Rady podziękował  wszystkim za udział i zakończył 

obrady XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy . 

 

 

Protokolant      Przewodniczący Rady  
 

Stefania Gagat      Eugeniusz Mądry 
 

 

 


