
 
 
    
    P R O T O K Ó Ł 
 
  Z IV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
  Odbytej w dniu 2lutego 2011 roku . 
 

Ad.1 Otwarcie IV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk dokonała  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która poinformowała radnych ,Ŝe  
na Sali jest obecnych 15 radnych  wobec czego Rada władna jest do 
podejmowania uchwal./ lista obecności stanowi zał.  nr 1 do protokołu / 

 
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad 

 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała proponowany porządek 
obrad Sesji  radni porządek obrad otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejsza 
Sesje . 
Nikt z radnych nie wniósł o poszerzenie porządku obrad Sesji . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady  wyjaśniła, Ŝe Rada na dzisiejszej 
Sesji będzie obradowała  wg przedstawionego porządku obrad . 
/ zaproszenie stanowi zał. nr 2 do protokołu / 
 
 
  Ad. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk . 
 
Zabierając głos w tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk  
Stwierdziła, Ŝe protokół taki z trzeciej Sesji został sporządzony i znajduje się w 
Biurze Rady . 
Radni z protokołem mogą się zapoznać w Biurze Rady . 
 
 
  ad.4. Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności  
międzysesyjnej . 
 
 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy  i stanowi 
zał.  nr 3 do protokołu . 
 
  Ad.5Przedstawienie informacji na temat załoŜeń Rozwoju 
Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp z.z..o jako jednego z 
instrumentów rozwoju lokalnego . 
 
Głos w tej sprawie zabrała Pani Jagoda Wielebińska  specjalista ds rozliczeń 
Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych ,która szczegółowo 
przedstawiła szczegółowo projekt załoŜeń Samorządowego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych , 
Kapitał  to 7 mlnzł  w Banku Gospodarstwa Krajowego  



Gmina Dolsk  jest z udziałem 20 tys. zł  i tylko do tej pory były dwa 
poręczenia na kwotę 224 tys. zl. 
Od roku 2003 dokonano 1449 poręczeń na kwotę 113.833.605,-zł. 
Do tej poru  istniał plan rozwoju lokalnego funduszu i  następuje zmiana na 
załoŜenia funduszu . 
Celem tego funduszu to wspieranie przedsiębiorców na terenie działania 
funduszu . 
Są w tej chwili gminy które podejmują uchwały o zwiększeniu  swoich 
udziałów  stąd prośba do rozwaŜenie podjęcia teŜ takiej uchwały i zachęcenie 
przedsiębiorców z gminy Dolsk do korzystania z naszych poręczeń. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  – tak mała ilość osób z gminy 
Dolsk to wynik tego ,ze fundusz poręczeń  ma tylko zawarte umowy z 
niektórymi bankami  np. z BS nie. 
Pani Jagoda Wielebińska  - tak uwagi Pana Burmistrza są słuszne jednak w 
tej chwili trwają rozmowy z Bankiem Spółdzielczym . 
Pani Dorota Jańczak – dość szczegółowo  nam Pani przedstawiła załoŜenia 
tego funduszu czy wobec tego ma P ani takie rozeznanie ile w roku 2010  
Takich poręczeń dotyczył mikroprzedsiębiorców . 
Pani Jagoda Wielebińska – w tej chwili nie mam takiej statystyki 
poszczególnymi latami jednak mogę powiedzieć, Ŝe na ogólna liczbę 1449 
poręczeń 1040 dotyczyło przedsiębiorców. 
Pan Kazimierz Pepliński – nasza gmina jest typowo gmina rolnicza czy to teŜ 
rolnik moŜe z takiego poręczenia skorzystać . 
Pani Jagoda Wielebińska – jeŜeli rolnik ma zarejestrowana działalność  to tak 
w innym przypadku nie . 
 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczącą Rady Janina Pawełczyk 
podziękowała za przedstawiona informację i zachęciła do korzystania z tego 
funduszu poręczeń . 
 
 
 Ad.6 Przyjęcie informacji dot. stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie miasta i gminy przedstawionych przez  
 
 
  a/ Komendę Powiatową Policji w Śremie  
 
Informacja została przedstawiona w pierwszej kolejności przez nadkomisarza 
 Konrada Bartłomiejczyka Z-cę Komendanta Policji w Sremie ,który w 
pierwszej kolejności przedstawił ogólną informację dot. bezpieczeństwa na 
terenie powiatu śremskiego . 
Szczegółowo została przedstawiona statystyka wszystkich przestępstw 
wypadków drogowych i innych zdarzeń . 
Z przedstawionej statystyki wynika ,Ŝe  w Komendzie w Śremie jest bardzo 
wysoka wykrywalność róŜnego rodzaju przestępstw. 
Następnie  nad. Bartłomiejczyk przedstawił informacje dot. stanu  
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Dolsk w 
2010 roku/ informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu /.  
 



Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  ,który podziękował za 
tak szczegółowe  przedstawienie wszystkich informacji i Ŝyczył dalszej 
owocnej współpracy  gminą Dolsk . 
Na zakończenie tego punktu obrad głos zabrał  nad. Konrad Bartłomiejczak  
który w imieniu Komendanta Powiatowego i swoim własnym podziękował  
za zaproszenie na Sesje za wszelką pomoc ze strony samorządu i Pana 
Burmistrza aŜeby Rewir Dzielnicowy mógł istnieć. 
 
  b/.Komendę Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej  
 
Informacja została przedstawiona przez Z-cę Komendanta StraŜy PoŜarnej  
Grzegorza Nowińskiego  
Informacja zawierała szczegółowe dane odnośnie  ilości Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych  na naszym terenie , wyposaŜenia  w sprzęt oraz ilości poŜarów. 
Równocześnie przedstawił to wszystko na  terenie całego powiatu . 
 
  c/Zarząd Miejsko Gminny Związku OSP W Dolsku  
 
W tym punkcie obrad głos zabrał Prezes Zarządu Stanisław Porzucek ,który 
przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu  Oddziału Miejsko Gminnego 
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Dolsku za 2010 rok/sprawozdanie 
stanowi zał. nr 5 do protokołu /. 
 
Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań i informacji dot działalności straŜy 
poŜarnych  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka   .podziękował  za tak 
przedstawione szczegółowo informacje  i podkreślił, Ŝe działalność straŜ jest 
bardzo potrzebna i widoczna szczególnie jeŜeli chodzi o działalność 
ochotniczych straŜ poŜarnych . 
Takie straŜe działają na naszym terenie i jak wiemy są to ochotnicy ,jednak w 
swej pracy są tak zaangaŜowani ,Ŝe zasługują na słowa uznania i 
podziękowania . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  równieŜ  podziękowała za 
przedstawione wszystkie sprawozdania i informacje i Ŝyczyła wszystkim 
dalszej dobrej współpracy z samorządem gminy Dolsk. 
 
  ad 7 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dolsk . 
 
Sprawozdanie zostało przedstawione przez Panią Mirel ę Godawa 
Kierownika  Referatu Obywatelskiego ,która  między innymi powiedziała, Ŝe 
analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli wykazała 
niedociągnięcie w roku 2010 wysokości średnich wynagrodzeń tylko przez 
nauczycieli staŜystów . 
Jednorazowy  dodatek uzupełniający dla tych nauczycieli wynosił  3.594,21,- 
Został wypłacony przez poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych w 
terminie do 31 stycznia 2011 roku  
/ sprawozdanie stanowi zał nr 6 do protokołu / 
 
  



 Ad.8 Podjęcie uchwał w sprawach : 
 
  a/ planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok . 
 
 Projekt uchwały wraz z planem pracy przedstawił Przewodniczący Komisji  
Roman Drews . 
Radni do przedłoŜonego projektu planu pracy nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
.Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie  
Uchwała nr IV/16/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 7 do 
protokołu . 
 
  b/planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych . 
 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji 
Zbigniewa Kierzkowskiego . Radni do przedstawionego projektu planu pracy 
Komisji nie wnieśli Ŝadnych zapytań wobec powyŜszego Przewodnicząca 
Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr IV/17/11 została zatwierdzona 15 glosami i stanowi zal. nr 8 do 
protokołu . 
 
  c/planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2011 rok . 
 
 
Projekt uchwały wraz z planem pracy przedstawił Przewodniczący Komisji  
Jacek Woroch. 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr IV/18/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 9 do 
protokołu . 
 
  d/planu pracy Komisji Ochrony Srodowiska na 2011 rok  
 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Przewodniczącą Komisji Renatę 
Jankowiak . 
Radni do przedstawionego projektu planu pracy nie wnieśli Ŝadnych  
zapyta…ń wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
 Uchwała nr IV/19/1 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zal.  nr 10 
do protokołu . 
 
  e/ zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  
27 paŜdziernika 2010 roku nr LII/330/10 w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości na 2011 rok . 
 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 
 Skarbnik Miasta i Gminy  .,która wyjaśniła, Ŝe jest to tzw. uchwała 
porządkowa gdyŜ zasadnicza uchwała została podjęta w paŜdzierniku 2010 
roku i była zgodna z przepisami ,jednak ukazały się nowe przepisy  ,który 



nakazuje nam sprecyzować  zapis dot. podatku do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod glosowanie . 
Uchwała nr IV/20/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 11 
do protokołu . 
 
  f/ aneksu nr 6 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 
2004 roku w sprawie powierzenia gminie Srem zadania związanego z 
prowadzeniem schroniska  dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed 
bezdomnymi zwierzętami ,polegającego na rozbudowie i eksploatacji 
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju . 
 
  Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego,która w uzasadnieniu powiedziała,Ŝe porozumienie 
międzygminne w sprawie powierzenia gminie Srem zadania związanego z 
prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed 
bezdomnymi zwierzętami ,polegającego na rozbudowie i eksploatacji 
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju zawarte zostało 
2004 roku na czas nieokreślony . 
Uczestnicy porozumienia maja moŜliwości przekazania dodatkowych środków 
finansowych  które wykraczają ponad plan kosztów  utrzymania schroniska bez 
zmiany treści porozumienia . 
Dla uzupełnienia uzasadnienia głos zabrała Pani Liliana Lenarczyk Zurczak  
Sekretarz Miasta i Gminy ,która wyjasniła Ŝe w związku z tym ,ze gmina 
Kościan wystąpiła z wniosek o przystąpienie do tego międzygminnego 
związku jest konieczność podjęcia takiej uchwały tak aŜeby gmina Kościan 
,mogła  w tym porozumieniu uczestniczyć/. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod glosowanie . 
Uchwała nr IV/21/11 została zatwierdzona w następujący sposób 
 14 radnych  głosowało za podjęciem uchwały  
 1 radny wstrzymał się od głosu . 
Uchwała nr IV/21/11 została podjęta i stanowi zał.nr 12 do protokołu . 
 
g/ zmieniająca Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Dolsk . 
 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która w ogólnym zarysie omówiła projekt tej 
uchwały . 
Natomiast uchwała szczegółowo została omówiona przez projektanta tego 
studium Pana Macieja Kaźmierczaka 
Konieczność zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego wynika z aktualnych potrzeb społeczno – gospodarczych  
gminy Dolsk między innymi  potrzeby wyznaczania terenów rozwojowych pod 
zabudowę mieszkaniowa ,mieszkaniowo – usługową oraz letniskowo – 



rekreacyjną jak równieŜ wyznaczeniu nowych terenów  umoŜliwiających 
pozyskanie kopalin pospolitych na terenie miasta i gminy Dolsk  
Procedura zmiany Studium została przeprowadzona zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
Opracowana zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego miasta i gminy Dolsk umoŜliwi opracowanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego miasta mi gminy Dolsk  umoŜliwi  
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego które 
precyzyjnie określa zasady wprowadzenia nowych inwestycji z 
uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego . 
Procedura zmiany tego studium została rozpoczęta w lutym 2010 roku . 
Pan Maciej Kaźmierczak  następnie  omówił  te zmiany w poszczególnych 
miejscowościach  
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  – jak państwo radni zauwaŜyli 
zmian jest bardzo duŜo i w zasadzie wszystkie złoŜone wnioski zostały 
pozytywnie rozpatrzone .,procedura  została zachowana  i tylko kilka osób  
dostało odmowę ale to jest związane z  trudnym dojazdem do tych działek . 
Studium zostało wyłoŜone do wglądu publicznego Ŝadnych uwag nie było i 
wszystko w zasadzie zostało zaakceptowane . 
Radny Zbigniew Kierzkowski – tak to dobrze nie wygląda gdyŜ materiały 
jakie w tej sprawie otrzymaliśmy  były mało czytelne  i to co w tej chwili 
zostało nam zaprezentowane to tez nam nic nie dało. 
T  powinno być w inny sposób przedstawiane i duŜo wcześnie przed sesja . 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  – nie wiem co Pan radny ma na 
myśli ,poniewaŜ ten projekt zmiany studium był dość długo wyłoŜony w 
Referacie Gospodarczym  jak równieŜ po otrzymaniu zaproszenia na Sesje Pan 
radny tez mógł  w tym referacie uzyskać wszystkie informacje dot. tego 
studium. 
 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr IV/23/11 została zatwierdzona 15 glosami i stanowi zał. nr 13 
do protokołu. 
 
 Ad. 9 Interpelacje i wnioski radnych 
 
Radna Pani Wiesława Szermelek – poruszyła następujące tematy  
– czy jest moŜliwość postawienia w holu Urzędu automatu do kawy i  herbaty  
- druga sprawa to czy w przyszłości nie moŜna by było pomyśleć o 
postawieniu wieŜy na  punkcie widokowym ,moŜna by było duŜo widzieć i to 
by tez była promocja gminy . 
Radny Dariusz Grzegorczyk –  
- prośba do Pani Przewodniczącej czy jest moŜliwość aŜeby na tablicy 
ogłoszeń i  internecie moŜna było zamieszczać powiadomienia o odbywaniu 
się komisji  rady tak aŜeby wyborcy mogli wiedzieć czym ich radny się 
zajmuje . 
Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk– wszystkie te wnioski przyjmujemy 
do rozpatrzenia  
 
 



 
 Ad.10 Wolne głosy i wnioski . 
 
W tym punkcie nikt nie zabrał głosu . 
 

Ad.11 Zakończenie  obrad 
 

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk podziękowała wszystkim za udział w obradach i zakończyła  
IV Sesje Rady Miasta mi Gminy . 
 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady MiG 
 
Stefania Gagat    Janina Pawełczyk  

 
 
 


