
 
 
 
 
    P R O T O K O Ł 
 
   Z   IX Sesji  Rady Miasta i Gminy  Dolsk  
 
   Odbytego w dniu 22 czerwca 2011 roku 
 
 
 
    Ad.1 Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 

Otwarcia IX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk dokonała 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  ,która poinformowała 
radnych ,ze na Sali obecnych jest 13 radnych wobec  czego Rada 
władna jest do podejmowania uchwał / lista obecności stanowi zał. nr 1 
do protokołu /. 
Ponadto udział w obradach wzięli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  
2. Sekretarz Miasta i Gminy Liliana Lenarczyk Zurczak  
3. Skarbnik Miasta i Gminy ElŜbieta Juskowiak  
4. Kierownik Referatu Obywatelskiego Mirela Godawa  
5. Kierownik MGOSiR Witold Opielewicz 
6. Dyrektor Biblioteki Daria Rosiak  
7. radni powiatowi ,sołtysi ,przedstawiciele prasy .   
 
 
 Ad.2  Przedstawienie porządku obrad Sesji . 
 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała 
proponowany porządek   obrad z zapytaniem czy ktoś z radnych wnosi 
o poszerzenie . 
Radni nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Natomiast głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  
,który poprosił o poszerzenie porządku obrad Sesji o podjęcie 
dodatkowych dwóch uchwał 
- uchwała dot. zatwierdzenia do realizacji i przystąpienia do projektu 
systemowego „Nowe moŜliwości dla uczniów poprzez 
indywidualizację nauczania. 
- zmiana uchwały VIII/58/11 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie 
określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta i gminy Dolsk . 
Pierwsza z dodatkowych uchwał dot.  wprowadzenia do budŜetu kwoty 
88.639,60,-zł  na wyrównanie szans edukacyjnych  i zapewnienie 
wysokiej  jakości usług świadczonych w systemie oświaty. 
Natomiast jeŜeli o zmianę uchwały o Kąpieliskach to musi być zawarty 
w uchwale  sezon kąpielowy i wobec tego taka uchwała będzie musiała 
być podejmowana na roku. 
 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie 
dot. poszerzenia porządku obrad Sesji . 
Radni 14 głosami zatwierdzili poszerzony porządek obrad Sesji / 1 
radny Pan Ciszewicz był juz obecny na Sesji/ 
  
 
 Ad.3 Przyjęcie porządku z obrad VIII Sesji Rady Miasta i 
Gminy Dolsk . 
 
 Zabierając w tym punkcie głos Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk stwierdziła, Ŝe protokół taki z Sesji został sporządzony w 
terminie i znajduje się w Biurze Rady . 
Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń . 
 
 
Na salę obrad przybyła Pani Wiesława Szermelek  radna ,tak ,Ŝe na sali 
było obecnych 15 radnych . 
 
 
 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. 5 Podjęcie uchwał w sprawach : 
 

a/ ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola prowadzone przez gminę Dolsk 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 
Referatu Obywatelskiego ,która stwierdziła, Ŝe w niniejszej uchwale  
ustala się miesięczna opłatę za świadczenia przedszkoli wykraczające 
poza podstawę programowa wychowania przedszkolnego . 
Proponuje się odpłatność uwzględniająca czas pobytu dziecka w 
przedszkolu  
Przyjęto procentowy wskaŜnik obliczania za dodatkowe świadczenia w 
relacji do minimalnego wynagrodzenia  za pracę. 
W uchwale  przewidziano ulgę w opłacie jeŜeli do przedszkola 
uczęszcza dwoje i więcej dzieci z rodziny jednocześnie . 
Konkretna wysokość opłaty za świadczenia w przedszkolach  ustalona 
będzie indywidualnie w drodze cywilno – prawnej  zawieranej 
pomiędzy rodzicem  dziecka a dyrektorem przedszkola  
Dla przykłady Pani Mirela Godawa podała jak to  będzie wyglądało 
przy pobycie dziecka 
Przy pobycie 6 godzinnym  odpłatność dodatkowa    41,-zł 
- pobyt 7 godzinny                                                       52,-zł 
- pobyt 8 godzinny                                                       63,-zł 



- pobyt 9 godzinny                                                       74,-zł 
 
Radny Kamil Jankowiak – czy to jest duŜy wzrost do odpłatności 
obowiązującej w tym roku. 
 Pani  Mirela Godawa -  jest to wzrost około 5-6 zł.. 
 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli wi ęcej zapytań 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod glosowanie . 
Uchwała Nr IX/59/11 została zatwierdzona 15 głosami  zał nr 4 do 
protokołu . 
 
 b/zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta i gminy na 
2011 rok . 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią ElŜbietę Juskowiak 
,która  w uzasadnieniu do podjęcia uchwały powiedziała .,ze zwiększa 
się planowane dochody o kwotę  50.562,-zł natomiast zmniejsza się 
wydatki o kwotę 149.438,-zł . 
Zwiększone dochody o kwotę 40 tys. zł   to realizacja projektu 
aktywizacja lokalnej społeczności i dot. to wsi Nowieczek. 
Natomiast  dokonuje się zmniejszenia wydatków w takich działach  jak 
transport i łączność  a dotyczy to wykupu gruntów pod boiska sportowe 
w Mszczyczynie i Trąbinku . 
Natomiast  w tym dziale zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne 
na wykonanie modernizacji drogi gminnej Masłowo – Wieszczyczyn  
Natomiast jeŜeli chodzi o inne zmiany w tym budŜecie to  są to zmiany 
pomiędzy działami  . 
 
Radna Dorota Jańczak – widzimy ,ze zabiera się pieniądze 
przeznaczone na wykup gruntu pod boiska czy to jest konieczne 
,,przecie4z wiemy ,ze miało to być wykonane  wobec tego kiedy to 
będzie zrealizowane  
Burmistrz Henryk Litka   - w tej chwili zdejmujemy te kwoty i 
przeznaczamy na drogę gminną  poniewaŜ  w sprawie wykupu gruntów 
w Mszczyczynie nie moŜemy z kierownictwem RSP znaleść wspólnego 
zdania . 
PrzecieŜ wszyscy tu obecni wiemy ,ze my moŜemy za ten grunt dać 
tylko tyle  funduszy ile będzie wycena a Zarząd RSP chce za ten grunt 
jak za działki budowlane  
Takiej zgody nie moŜe być, będziemy robić wszystko aŜeby  dojść do 
porozumienia ,jednak w obecnej chwili te pieniądze nie są 
wykorzystane ale mogę zapewnić ,Ŝe od wykupu nie odstąpimy  . 
Radny Roman Drews  - czy wobec  tego w Trąbinku teŜ nie  będzie 
boiska. 
Burmistrz Miasta i Gminy  – będzie  boisko jednak nie w tym roku . 
Radny Zbigniew Kierzkowski – widzimy ,ze nasz budŜet się  kurczy  i 
zdejmujemy prawie wszystkie zaplanowane zadania tak nie powinno 
być ,przecieŜ wiemy ,ze jak na Podrzekcie nie zrobimy kanalizacji i 
wodociągu to tych działek nie sprzedamy. 



PrzecieŜ musimy to rozpocząć od opracowania dokumentacji a teraz 
zabieramy te pieniądze na inne zadanie. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  – tak Pan radny ma racje  
,mamy coraz mniej pieniędzy i wobec  tego musimy wybierać  co  jest 
najpilniejsze, droga Masłowo –Wieszyczyn jest w złym stanie . 
Wobec tego dokumentacje zrobimy w okresie zimowym i na przyszły 
rok to zostanie wykonane  , te zaplanowane w  tym roku i tak by nie 
starczyły na wykonanie tego zadania  . 
Natomiast jeŜeli chodzi o wykup działek to docieramy do większej 
ilości osób spoza naszego terenu i liczymy ,ze zainteresowanie kupnem 
wzrośnie . 
Proszę wobec takich argumentów o podjęcie tej uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod glosowanie . 
Uchwała nr IX/60/11 została zatwierdzona 14 głosami 1 głos 
wstrzymujący i stanowi zał. nr 5 do protokołu.   
  
 

c/zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2011-2020  

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 

Skarbnik   Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu do projektu 
uchwały powiedziała ,  dochody na rok 2011 wrosną o  kwotę  
322.599,-zł  natomiast  wydatki na rok 2011  wzrosną  o kwotę 
122.599,-zł  

Wobec tego zadłuŜenie gminy teŜ maleje i wynosi 52.1 % 
 / zmniejszenie dotyczy  wydatków na kanalizację Księginki – 
Małachowo  
Uchwała ta jest ściśle powiązana z uchwałą dot. zmiany budŜetu na rok 
2011 . 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
poddała projekt uchwały pod głosowanie  
Uchwała nr IX/61/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał.. 
nr 6 do protokołu . 
 
 
 d/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 
Skarbnik Miasta i Gminy , która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe  
uchwalony przez Radę Miasta i Gminy w budŜecie deficyt na 2011 w 
kwocie 2.242.661,-zł  oraz planowane spłaty zaciągniętych kredytów 
,poŜyczek i wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych na zadania 
inwestycyjne wiąŜe  się z koniecznością zaciągnięcia kredytu  
długoterminowego  w wysokości 2.300.000,-zł  
Spłata kredytu nastąpi w 23 równych  ratach kwartalnych począwszy od 
pierwszego kwartału 2012 roku . 



 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr IX/62/11została zatwierdzona 15 głosami i stanowi  
zał. nr 7 do protokołu 
 
 
 

e/ zatwierdzenia do realizacji i przystąpienia do projektu 
systemowego :”Nowe moŜliwości dla uczniów poprzez 
indywidualizację nauczania „współfinansowanego ze środków UNII  
Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny  w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu IX  

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach . 
Działania 9.1. wyrównywanie szans  edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w 
systemie oświaty . 

Poddziałania 9.1.2. wyrównywanie szans  edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie roŜnic w jakości usług edukacyjnych  

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 

Referatu Obywatelskiego która w uzasadnieniu do projektu uchwały 
powiedziała ,Ŝe w związku z złoŜonym przez Gminę Dolsk wnioskiem 
o dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla klas I-III  w 
roku szkolnym 2011/2012 i uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji 
Oceny Projektów przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu oraz 
przyjęciem do realizacji niezbędne jest podjęcie uchwały w 
przedmiotowej sprawie .Finansowanie tego projektu to kwota 
88.639,60,-zł .Dotyczy to szkoły Podstawowej w Dolsk i Masłowie 
.Natomiast gmina tego projektu nie dofinansowuje . 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 

uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr IX/63/11 została zatwierdzona 15 głosami i 

stanowi zał. nr 8 do protokołu . 
 
f/zmieniająca uchwałę VIII/58/11 Rady Miasta i Gminy 

Dolsk z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie określenia wykazu 
kąpielisk na terenie miasta i gminy Dolsk . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 

Referatu Obywatelskiego ,która  w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe w 
maju 2011 roku została juz taka uchwała podjęta jednak jesteśmy 
zobowiązani ją uzupełnić  poprzez  wpisanie dat trwania sezonu 
Kąpielowego – od dnia 1 lipca 2011 roku do 3 wrzesnia 2011 roku. 
Taką uchwałę będziemy musieli podejmować co roku . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr IX/64/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. 
nr 9 do protokołu. 
 
 Ad.6 Interpelacje i wnioski radnych  
 
 Radny Roman Drews – kiedy nastąpi naprawa drogi Kotowo – 
Lubiatowo – droga niszczeje a Mróz  nic z tym nie robi. 
- druga sprawa słyszeliśmy ,Ŝe prace nad jeziorem zostały zakończone  
dlaczego nie pomyślano o połoŜeniu kostki przy wjezdzie od jeziora 
przecieŜ to wygląda jakby było niedokończone .Jak pada deszcz to tam 
nie moŜna w ogóle wejść. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka 
- sprawa naprawy drogi Kotowo – Lubiatowo  musimy to naprawić 
sami  ,wykonawca mówi ,Ŝe droga została dobrze zrobiona ,tez w tej 
sprawie nie mamy  Ŝadnej odpowiedzi od Pana Mroza  
- sprawa dokończenia wjazdu na plaŜe – tak wiem ,Ŝe to nie najlepiej  
wygląda ale  tak to zostało zaprojektowane i musimy o tym sami 
pomyśleć jak to dokończyć . 
Radny Jankowiak Kamil  - widzimy ,Ŝe na tym parkingu handlują a  
jak to ma wyglądać czy wolno handlować  czy nie i jakie są opłaty za 
handlowanie . 
 Burmistrz  Miasta i Gminy Henryk Litka   - w tej chwili nie 
ma jeszcze decyzji czy tam będziemy handlować czy nie i czy będzie 
moŜna brać opłaty 
Nie mamy odpowiednich dokumentów w tej sprawie .Wiem ,ze tam 
handlują ale  udajemy, Ŝe nie widzimy  bo trudno aŜeby jak ktoś kiedyś 
tam handlował  teraz miał całkowity zakaz. SprzedaŜy swoich owoców 
W najbliŜszych dniach powinniśmy się  tym problemem. zając  gdyŜ 
musi być tego jakiś finał.. 
 
Radny Kazimierz Pepliński – jak  będzie wyglądała sprawa naprawy 
asfaltu po przejściach kanalizacyjnych, kto to będzie wykonywał. 
- druga sprawa czy nowo powstały market Dino płaci do gminy Dolsk 
podatki, 
,- sprawa wyregulowania oświetlenia ulicznego w Wiesczyczynie gdyŜ 
raz świeci a raz nie ,  
- chciałbym równieŜ przy tej okazji złoŜyć  Panu Burmistrzowi 
gratulacje za  docenienie  jego pracy  przez Prezydenta RP gdzie 
Brmistrz jako jedyny samorządowiec brał udział w posiedzeniu 
zabierając  głos na temat administracji oraz rozszerzonej biurokracji 
Odczuwam duŜą satysfakcje pracując  z takim Burmistrzem . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka 
- sprawa oświetlenia ulicznego – Pan Gogół  nadzoruje to , są to 
sprawy techniczna  gdyŜ następuje zmiana zasilania . 
- sprawa opodatkowania Dino – oczywiście Ŝe podatki są wymierzane 
od 1 metra 17,-zł.tu nie ma  Ŝadnych preferencji w opłacaniu podatków 
- sprawa naprawy drogi po  kanalizacji  to naleŜy do wykonawcy 



Radny Zbigniew Kierzkowski – czy opłaty targowe na nowe 
targowisko są juŜ ustalone,- kto wygrał przetarg na budowę kanalizacji 
Księginki Małachowo i jaki tam jest zasięg robót.   
 Burmistrz MiG Henryk Litka  – nie są jeszcze ustalone 
czekamy za przepisami czy moŜemy tak pobierać te opłaty, 
- natomiast jeŜeli chodzi o wykonawcę kanalizacji to będzie to 
wykonywać firma z Czempinia Pana Marciniaka  
Natomiast jeŜeli chodzi o zakres robót to  będzie to wykonywać firma 
Pana Marciniaka z Czempinia i kanalizacja będzie robiona wzdłuŜ 
drogi 434 bez bocznych rozgałęzień w Małachowie i Kęsinkach/ w tej 
chwili na więcej nas nie stać/. 
Radny Zbigniew Kierzkowski zabrał głos w sprawie biogazowni – 
byłem z wizyta w Holandii i tam oglądaliśmy biogazownie mogę 
zapewnić ,ze tam nie było  nieprzyjemnych zapachów  a naleŜy to tak 
komentować i nie wzbraniać pobudowania takiej biogazowni . 
Wydaje mi się ,ze  jest to rywalizacja  na pobudowanie wiatraków a 
biogazowni . 
ChociaŜ ta w Holandii nie była najnowocześniejsza  to wiem ,Ŝe 
Pani Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska udaje się na 
wizytacje do Niemiec i wtedy teŜ nam opowie o swoich wraŜeniach . 
 
 
 
 

Ad.7 Wolne glosy i wnioski  
 
 

Sołtys wsi Lubiatowo Pan Lukasz Maciejewski 
Poruszył równieŜ sprawę drogi Kotowo – Lubiatowo i zaapelował 
aŜeby to wkrótce naprawić  bo jak przyjdzie zima  to będzie jeszcze 
gorzej ta droga wyglądała i  będzie więcej do naprawy . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – rozumiem Pana troskę  i zapewniam 
ze  będę rozmawiał z Panem Mrozem aŜeby koszty pokryć po połowie. 
 
 
 Ad. 8 .Zakończenie Sesji . 
 

Glos zabrała Pani Przewodnicząca  Janina Pawełczyk która 
stwierdziła Ŝe porządek obrad został wyczerpany podziękowała 
wszystkim za udział i zakończyła obrady IX Sesji Rady Miasta i 
 Gminy Dolsk  
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady 
 
 Stefania Gagat    Janina Pawełczyk  


