
 
 
 
   P R O T O K Ó Ł 
 
 
  Z VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  

Odbytej w dniu 31 maja 2011 roku   
 
  
Ad.1  Otwarcie VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 

Otwarcia VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk dokonała 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk która   poinformowała radnych ,ze 
na Sali obecnych  jest 14 radnych  wobec czego Rada władna jest do 
podejmowania u chwal / lista obecności stanowi zał.. nr 1 do protokołu / 

 
Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad Sesji  
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała proponowany 

porządek obrad Sesji ,który to Państwo radni otrzymali wraz z  zaproszeniem 
na obrady . 

Radni nie wnieśli  o poszerzenie porządku obrad Sesji.  
RównieŜ z Pan Burmistrz nie złoŜył wniosku o poszerzenie porządku 

obrad Sesji . 
Po przeprowadzonym głosowaniu porządek obrad został zatwierdzony 

jednogłośnie 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Miasta i Gminy 

Dolsk . 
 
Zabierając w tym punkcie obrad głos Przewodnicząca Rady Janina 

Pawełczyk  stwierdziła, Ŝe protokół taki został sporządzony i znajduje się w 
Biurze Rady. 

Radni do  protokołu nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń  
 
 
 
 
Ad.4 Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności 

międzysesyjnej . 
Informacja została przedstawiona przez Pana Burmistrza Henryka 

Litka  / informacja stanowi zał.  nr 2 do protokołu /. 
Radni do przedłoŜonej informacji przez Pana Burmistrza nie wnieśli 

Ŝadnych zapytań i zastrzeŜeń. 
 
 
 
 
 



 
 
Ad.5 Podjęcie uchwał w sprawach . 
 
 a/opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie 

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala  w Śremie . 

W tym punkcie obrad Sesji głos w pierwszej kolejności zabrała Pani 
Przewodnicząca ,która powitała Pana Starostę Śremskiego Piotra Rutę, 
który przedstawił radnym zasadność podjęcia takiej uchwały  

W pierwszej kolejności  przedstawił radnym aktualną sytuację w 
szpitalu  i argumentował zasadność  podejmowanych przez  władze powiatu 
kroków  zmierzających do przekształcenia lecznicy w spółkę  prawa 
handlowego .Szczególna uwagę poświęcił  starosta dramatycznej sytuacji 
finansowej ,podkreślając ,ze szpital bez pomocy z zewnątrz nie jest w stanie 
poradzić sobie z tym problemem . 

W tej chwili dług szpitala przekracza kwotę 67 mln zł.i w zasadzie 
wzrósł od szacowanego długu  prawie do 75 ml zł. 

Sytuację szpitala pogorszyła sprawa  rozliczeń z Urzędem 
Marszałkowskim ,gdzie Urząd Marszałkowski zerwał  umowy na dwa projekty  
realizowane  przez szpital ./ te fundusze  będą  do zwrotu / 

W zasadzie  pierwszy krok do zmiany tej sytuacji to było podjęcie 
przez radnych powiatu uchwały w kwietniu o zamiarze  likwidacji szpitala i 
przekształcenia  w spółkę  

Chcemy na Sesji Rady Powiatu w dniu 2 czerwca podjąc uchwałę po 
której nastąpiłaby rejestracja spółki   przy udziale100 powiatu . 

Nastąpiłaby  zmiana formy właściciela  ,gdzie w tej chwili trwa 
konkurs na wyłonienie  operatora . 

Były dwie oferty / niekompletne / i tylko jedna oferta został 
uzupełniona . 

Formalnie  po ocenie  wniosek Konsorcjum Nowy Szpital jest brany 
pod uwagę . 

Na początku ma on zostać wydzierŜawiony na trzydzieści lat  a opłata 
dzierŜawy ma wynosił 1 mln zl  

W najbliŜszy dniach ma być zorganizowane .spotkanie z konsorcjum i 
Zarządu powiatu poniewaŜ  konsorcjum ma dla nas pewne propozycje  i to ma 
być dla nas korzystniejsze . 

Wiemy, ze NFZ co miesiąc przelewa kwoty na utrzymanie szpitala 
jednak ¼ z tego zabiera komornik  

Starcza to na wynagrodzenie .natomiast nie są regulowane naleŜności  
ZUS  oraz podatku dochodowego  

Dostawcy nie chcą kredytować szpitala  i podjęcie tej uchwały to 
pierwszy krok  do zmiany tej sytuacji . 

Powiat musi uzyskać opinie od wszystkich  gmin na  ten temat . 
Przy czym opinia Marszałka Województwa jest pozytywna  
RównieŜ pozytywna opinia została podjęta przez Radę Miejską  w 

Śremie  i KsiąŜu . 
 
 
 



Głosy w dyskusji  
- Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk  
Jaka w tej chwili jest wartość majątku budynków  oraz sprzętu w 

szpitalu  
 Pan Starosta Piotr Ruta  - trudno to w tej chwili ocenić  bo ta 

wy cena w tej chwili nie jest nam potrzebna ,gdyŜ jak podkreślam my nic nie 
sprzedajemy tylko to ma by c dzierŜawa  

Była wycena kilka lat temu i to było 38 mln zł. Z tym ,ze np. część 
gruntu juŜ zostało sprzedane . 

Sprzęt tez trudno wycenić. 
Zaznaczam ,ze szpital  nie ma obciąŜeń zapisanych hipotecznie  i jest 

własnością  powiatu . 
Radny Roman Ratajczak - jak widzimy zadłuŜenie jest bardzo duŜe  

czy wobec tego  moŜna tu powiedzieć kto do tak duŜego zadłuŜenia dopuścił 
czy nikt tego nie widział.  

Pan Starosta Piotr Ruta – nie będę tu wymieniał z nazwiska nikogo 
kto do tego dopuścił poniewaŜ tak wszyscy wiemy o kim jest mowa ,winnymi 
tej sytuacji zajmują się odpowiednie słuŜby . 

Są ludzie jako winni którzy zostali zgłoszeni do prokuratora . 
Radny Zenon Rusiak -- czy Panu Staroście wiadomo jakie po tym 

przekształceniu w spółkę  w szpitalu będą robione badania poniewaŜ w tej 
chwili nie wszystko tam jest wykonywane  i chorzy na badania jeŜdŜą do 
Poznania . 

Pan Radny Jan Rzepczyński – pytanie kolegi jest bardzo słuszne  i tez 
mam obawy czy tu będzie wszystko robione w ramach ubezpieczenia czy za 
badania trzeba będzie płacić . 

Pan  Starosta Piotr Ruta – podzielam państwa obawy wszystko to 
powinno być zawarte w umowie dzierŜawy . 

Natomiast jeŜeli chodzi o skierowania do specjalisty lub wykonywanie 
badań t0o te skierowania są wydawane przez lekarzy rodzinnych ,którzy 
szukają najtańszego wykonania tych usług .. 

Po przekształceniu  jeŜeli to nastąpi to wszystkie oddziały w szpitalu  
będą nadal istnieć  ,jestem jednak przekonany ,Ŝe nowy zarządca będzie 
poszerzał  swoje usługi aŜeby zwiększyć dochody jednak nie  kosztem 
pacjentów. 

Radny Hieronim Szczepaniak  jak wobec takich działań będzie 
wyglądał dług szpitala czy będzie  malał. 

Starosta Piotr Ruta – ostatnio dług rośnie  o kwotę dot. unijnych / do 
zwrotu / 

Natomiast jeŜeli dojdzie do podpisania umowy dzierŜawy to 
dzierŜawca będzie chciał podpisać nowy kontrakt na usługi z NFZ natomiast 
dług  będzie powiatu . 

Będziemy chcieli go co roku zmniejszać  regulować wierzytelności 
,gdzie jest 800 wierzycieli 

Radny Roman Ratajczak – czy jest prawda  ,ze to konsorcjum to 
kapitał nie Polski. 

Pan Starosta Piotr Ruta -  to które bierze udział w naszym konkursie 
to firma polska - natomiast to o czym mówi Pan  radny to firma  szpital polski 
który nie przystąpił do konkursu. 



Radna Renata Jankowiak – mówił Pan o wycenie  budynków na 
kwotę 38 mln zł , słyszeliśmy ,Ŝe ta firma daje na początek 15 mln zł. 

Pan Starosta Piotr Ruta – moŜe to wydaje się mało ale  jest jeden 
wniosek to w tej chwili to zostało przyjęte ,jednak nie jest to ostateczna 
decyzja . 

Radny Kazimierz Pepliński  
- nie zgadzam się z Pana wypowiedzią ,Ŝe nie warto znać kwoty 

wartości majątku szpitala bo to w tej chwili jest niepotrzebne . 
Dlaczego jak się coś juŜ planuje sprzedać to powinno się wiedzieć ile to 

jest warte. 
Dziwię się bardzo Pana wypowiedzią poniewaŜ w poprzedniej kadencji 

był Pan Wice starostą  i nic Pan w tej sprawie nie robił chociaŜ wszyscy 
wiedzieli jaka jest sytuacja finansowa szpitala 

 . 
Teraz Pan od wszystkiego umywa ręce ,najlepiej nic nie wiedzieć 
Czy w związku z tym  przejęcie długów szpitala przez powiat nie jest 

zagroŜeniem dla istnienia powiatu . 
W zasadzie naleŜy tu się dziwić ,ze znając sytuację finansową szpitala 

chciał Pan zostać starosta . 
Pan Starosta Piotr Ruta 
Co do wyceny majątku szpitala  to  w tej chwili nam to nie jest 

potrzebne poniewaŜ  nie ma mowy o sprzedaŜ szpitala.. 
Te pieniądze które się pojawią będą wpłacane do powiatu i będzie to 

oplata za dzierŜawę  budynki będą własnością powiatu . 
Powiatu nie stać na wykładanie duŜych pieniędzy . 
PoniewaŜ od 1 lipca  wchodzą  nowe przepisy stąd nasze działania w 

tym kierunku  
Czekaliśmy na ukazanie się tych przepisów ,gdzie szpital będzie moŜna 

przekształcić na dwa sposoby  
My z planu B nie chcemy skorzystać poniewaŜ  mówi on o 

zadłuŜeniach powstałych do roku 2008 a szpital takich zadłuŜeń nie ma . 
Natomiast inny wariant zakłada przekształcenie szpitala w spółkę i 

wydzierŜawienie to dzierŜawca zawrze nową umowę na świadczenie usług z 
NFZ od nowa a długi będą powiatu  i w ciągu 10 lat spłata . 

Radny Jacek Woroch – przysłuchując się Pana wypowiedzią nasuwa 
się pytanie jakie my mamy gwarancie ,Ŝe pacjenci na tym nie stracą . 

PrzecieŜ gościliśmy na tej Sali poprzedniego starostę z dyrektorem 
szpitala i mieliśmy zapewnienie ,ze wszystko idzie w dobrym kierunku 

Jaka mamy pewność ,ze dzierŜawca nie będzie chciał ze szpitala  
urządzić prywatnej kliniki 

Pan Starosta Piotr Ruta – w tej chwili będzie to niemoŜliwe 
,poniewaŜ podkreślam jeszcze raz my nic nie sprzedajemy ,będziemy 
właścicielami szpitala a to ma być tylko dzierŜawa . 

Natomiast co do obietnic ze strony poprzednika to nie będę się 
wypowiadał. 

Radna Renata Jankowiak – czy te wszystkie proponowane zmiany w 
dalszym ciągu nie zaszkodzą pracownikom  

 Było bardzo duŜo zwolnień , pielęgniarki  mają dość niskie 
pensje i co dalej z zatrudnieniem   wiemy ,ze białego personelu juz brakuje . 



Szpital w Sremie był bardzo chwalony w przeszłości i co z tego zostało 
trzeba na własna rękę szukać specjalistów w odległym Poznaniu. 

Pan Starosta Piotr Ruta – rozumiem Państwa rozŜalenie ,gdyŜ  to co 
się działo w leczeniu w Sremie  to przerosło wszystkich . 

 Pacjenci byli zadowoleni ale za ich leczenie i operacje nikt nie chce 
zapłacić 

ZadłuŜenie szpitala rozpoczęło się od roku 2009 ,gdzie w tej chwili 
nadróbki wynoszą 25 mln zł zadłuŜenia  i ile osób zostało w ten sposób 
wyleczonych  i dano im szansę Ŝycia ale nikt nie chce tego docenić i za to 
zapłacić 

Natomiast zadłuŜenie w wysokości 25 mln zł to zadania inwestycyjne 
np. blok operacyjny ,ortopedia . 

W tej chwili remontu wymagają inne oddziały 
Natomiast jeŜeli chodzi o kwestie pracownicze to tu nie powinny 

nastąpić dalsze zwolnienia / wiemy ,Ŝe wszystkie zwolnienia były za Panią 
Dyrektor ,która na siłę szukała oszczędności  

Jednak Ŝadna firma na początek nie będzie zwiększała zatrudnienia .- 
powiat w to nie będzie ingerował./.  . 

Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk  - dziwi mnie fakty ,ze 
wszystko to co dyr. przedstawił powiat przyjmował  wiedząc o  tym, Ŝe w całej 
Polsce szpitale borykały się z trudnościami a u nas było tak dobrze  

Pan Starosta Piotr Ruta – tak Pani Przewodnicząca ma tu duŜo racji 
ale jakie powiat miał moŜliwości  aŜeby kontrolować szpital – Ŝadnych. 

W tamtym okresie nie byłem radnym  tylko członkiem Zarządu . 
Wiem, Ŝe Komisja Rewizyjna interesowała się tymi problemami ,po 

kontrolach opinie były pozytywne .  
RównieŜ audyt przeprowadzony w szpitalu to tez opinia pozytywna  
Nie wiem jak wyglądały rozliczenia z NFZ i tu chyba w ogóle nie było 

kontroli . 
Powiat nie rozliczał szpitala poniewaŜ fundusze nie przechodziły przez 

budŜet powiatu tylko bezpośrednio na konto szpitala . 
Jedynie Dyrektora powoływał powiat 
Radna Renata Jankowiak – wiemy ,ze duŜe kwoty pochłaniają 

kontrakty  dla lekarzy czy to jest dobry pomysł. 
Pan Starosta Piotr Ruta – jeŜeli chodzi o kontrakty to jest to dobre 

rozwiązanie poniewaŜ ci lekarze sami sobie opłacają wszystkie zobowiązania 
wobec ZUS i Urzędu Skarbowego ,natomiast na kontrakcie nie powinni byc 
ordynatorzy poniewaŜ mam takie przekonanie ,Ŝe na umowie o pracę lepiej by 
wykonywali swoje obowiązki . 

Radny Roman Drews – dla mnie zaskakujący jest fakt Ŝe w ciągu 
jednego dnia jeden Dyrektor się zwalnia a drugi juŜ jest powołany . 

Czy to jest moŜliwe skąd ten drugi o tym wiedział ,Ŝe miejsce jest 
wolne . 

Pan Starostw Piotr Ruta – tak to moŜe tak wygląda ,jednak w 
styczniu zgłosił się do ,mnie Pan Michał Sobolewski złoŜył odpowiednie 
dokumenty i gotowość w przypadku gdy będziemy potrzebować nowego 
dyrektora ./ była jeszcze jedna oferta /. 

Pani Dyrektor w dniu 2 maja dostarczyła nie do mnie ale do 
sekretariatu Rady pismo o wypowiedzeniu umowy o pracę  



Dowiedziałem się o tym w tym samym dniu  i zadziałałem w ten 
sposób ,Ŝe powołałem nowego dyrektora/ miałem przekonanie ,ze składając 
wypowiedzenie w taki m dniu gdzie był do długi vikend Pani Dyrektor chciała 
coś na Zarządzie wymóc  

Pan Sobolewski przyjął propozycje  dyrektora szpitala i  uwaŜam ,ze w 
tym względzie ma duŜe doświadczenie ,poniewaŜ mimo młodego wieku  
pracował juŜ w kilku szpitalach  

Według  dokumentów  które nie budziły zastrzeŜeń dokonałem wybory 
Pana Sobolewskiego. 

Radny Zbigniew Kierzkowski  - wolą powiatu powinno być 
zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów – naleŜy dąŜyć do dobrego 
kontraktu z NFZ. . 

Pan Starosta Piotr Ruta  tak wszelkie uwagi w tym względzie są 
dobre. 

Tak powiat musi w sposób odpowiedni sprecyzować umowę dzierŜawy 
. 

RównieŜ będziemy  prowadzić negocjacje z NFZ w sprawie kontraktu  
takiego aŜeby dzierŜawca miał zawarty kontrakt nowy bez obciąŜeń  a długi 
przeszły na powiat . 

Radny Hieronim  Szczepaniak słuchając Pana wypowiedzi mam 
wraŜenie ,Ŝe teraz dopiero powiat wie o tych długach a w przeszłości nikt tym 
się nie interesował . 

Radny Kazimierz Pepliński – nie mówi tu się nazwisko o osobach 
odpowiedzialnych na ten cały bałagan finansowy szpitala , obciąŜa się Pana 
Waczyńskiego i Dyrektora szpitala . 

Wiem, Ŝe Dyrektor na początku dostał bardzo wysokie wynagrodzenie  
na jakiej podstawie przecieŜ  nikt go jeszcze dobrze nie znał co potrafi zrobić . 

Wszyscy byli zauroczeni jego działalnością co zostawił po sobie tylko 
długi. Za jego działalności pacjenci byli zadowoleni bo  byli leczeni natomiast 
teraz nie ma nic z tego powodu ,brak gabinetów specjalistycznych i to 
najwięcej wszystkich boli . 

Chory w tej chwili nie moŜe skorzystać z Ŝadnego gabinetu 
specjalistycznego poniewaŜ takie nie funkcjonują  

Pan Starosta Piotr Ruta – słusznie Pan radny zauwaŜył Ŝe nie 
wymieniam tu Ŝadnych osób odpowiedzialnych za ta sytuacje  zajmują się tym 
odpowiednie słuŜby. 

Natomiast jeŜeli chodzi o  wynagrodzenie pana Dyrektora to było ono 
zgodnie z przepisami, gdzie ustawa kominowa nie daje tu duŜo moŜliwości . 

Natomiast  gdy  prokuratura łódzka  dała decyzje o zawieszeniu 
dyrektora  to wtedy pensja została mu obniŜona . 

Pan Dyrektor złoŜył sam wymówienie z pracy  i dziwnym był fakt ,ze 
200 pracowników podpisało pismo  aŜeby go z pracy nie zwalniać  

Gdzie tu jest logika  jak on sam się zwolnił.. 
Radna Dorota Jańczak -  wiemy ,ze długi naleŜy spłacać i to będzie 

zadaniem powiatu – jak długo to będzie trwać kiedy będzie moŜna liczyć na 
zyski z tytułu dzierŜawy . 

Pan Starosta Piotr Ruta w tej chwili w ogóle nie myślimy o zyskach z 
tego tytułu .W okresie 10 lat powinniśmy sobie z tym zadłuŜenie  poradzić. 

Część zadłuŜenia będzie pokrywana z dzierŜawy moŜe coś w tym 
okresie uda  nam się sprzedać a jeŜeli nie to wyemitujemy obligacje. 



 Ale to juŜ jest przyszłość musimy teraz wszystko załatwić na 
bieŜąco. 

Radny Dariusz Grzegorczyk – wymieniamy tylko jednego operatora  
bo tylko jedna oferta była prawidłowa ,czy wobec tego jest to sprawdzony 
operator ,czy ma jakieś sukcesy i plan na poprawę finansową szpitala. 

Pan Starosta Piotr Ruta -  ten operator prowadzi juz 10 szpitali i 
według posiadanej informacji te szpitale dobrze stoją finansowo. 

Przy tym przekształceniu  chcemy uniknąć  spraw komorniczych 
.Radny Dariusz Grzegorczyk – mówi Pan ciągle o nowym kontrakcie z NFZ 

Ale  czy to juŜ jest sprawa załatwiona czy tylko taka wola z pana strony 
.Czy Pan jest o tym przekonany Ŝe to się tak uda. 

Pan Starosta Piotr Ruta – tak w tej chwili jeszcze nie mam 100 % 
pewności jednak będę w tej sprawie  negocjował i wydaje nam się ,ze to się 
uda . 

Radny Dariusz Grzegorczyk – mówił pan równieŜ ,ze z tym 
operatorem będą jeszcze rozmowy ,gdyŜ mają być inne ustalenia czego to 
dotyczy  

Pan Starosta Piotr Ruta  - jest od nich nowa propozycja  aŜeby 
jednorazowo wpłacić czynsz  za 30 lat i to by nam zabezpieczyło 
wierzytelności  

Negocjacje w tej sprawie prowadzi starostwo a nie spółka. 
Radny Zbigniew Kierzkowski – wiemy, ze w tej chwili w szpitalu 

część pomieszczeń jest wydzierŜawiana i czy to tak nadal będzie 
funkcjonowało. 

Pan Starosta Piotr Ruta – te wszystkie uzgodnienia są jeszcze przed 
nami w tej chwili najwaŜniejszym zadaniem to dobry kontrakt z NFZ dobry 
dzierŜawca  oraz dobro pacjentów . 

W dalszej części obrad Sesji radni nie zgłaszali dalszych zapytań do 
Pana Starosty      

Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janin a Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod glosowanie . 

Uchwała nr VIII/55/11 została zatwierdzona w następujący sposób  
 - za podjęciem uchwały głosowało 6 radnych  
- przeciw 2 radnych  
- wstrzymało się od głosu 6 radnych 
Uchwała została podjęta i stanowi zał.. nr 3 do protokołu 
 
 
b/ zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z 

sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2010 rok./ sprawozdanie stanowi 
zał. nr 4 do protokołu / 

 
Głos zabrała Pani Przewodnicząca ,która powiedziała, Ŝe materiały w 

postaci  sprawozdania  z wykonania budŜetu i informacji o stanie mienia 
komunalnego wszyscy radni otrzymali i mieli moŜliwość zapoznania z ich 
zawartością. przy czym wszystkie Komisje Rady na swych posiedzeniach 
omawiały to wykonanie . 

Dla dopełnienia formalności w toku dzisiejszych obrad omówione 
zostaną poszczególne sprawozdania oraz wymagane prawem opinie. 



W pierwszej kolejności głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy 
Henryk  Litka ,który między innymi przedstawił  dochody i wydatki budŜetu 
2010 roku  

.Na zaplanowane dochody w kwocie 16.467.148,-zł uzyskano 
14.7123,379,46,-zl co stanowi 89,41 % 

Po stronie wydatków plan wynosił 18.481.337,-zł a realizacja 
17.824.070,-zł to jest 96,44 %. 

Następnie  przedstawił  wydatki finansowane w ramach inwestycji 
jednostek budŜetowych i zakładów  budŜetowych . 

Plan  inwestycyjny to kwota 4.611.019,-zl a wykonanie 4.541.930,62,- 
Gmina realizuje zadania własne i zlecone  przy pomocy jednostek 

budŜetowych ,zakładu budŜetowego i 20 jednostek pomocniczy  w celu 
zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej  

Jedna z największych pozycji w budŜecie to utrzymanie szkół, 
przedszkoli. 

 W tym dziale plan wydatków wynosił  5.740.045,-zł  a ich 
realizacja 5.568.683,10,-zł to jest 97,01 %  

. 
 Następnie głos zabrała Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 

Gminy ,która  przedstawiła Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu  w sprawie wykonania budŜetu za rok 2010 / opinia stanowi zał.. nr 
5 do protokołu /. 

Następnie ponowie glos zabrała Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
 Miasta i Gminy ,która przedstawiła  sprawozdania finansowe  

a./zbiorcze zestawienie jednostek  
-zbiorczy bilans jednostek ,który  po stronie aktywów i pasywów wykazuje 
kwotę 15.,467.272,85,-zł   
- zbiorczy rachunek zysków i strat który wykazuje zysk netto w kwocie 
2.033.365,42,-zł 
- zbiorcze  zestawienie zmian w funduszu jednostek ,które na koniec roku 
wykazuje kwotę funduszu 14.108.382,22,-zł. 
 b/sprawozdanie zakładu budŜetowego  
- bilans zakładu ,który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 
8.321.223,22,-zł  
- rachunek zysków i strat zakładu budŜetowego ,który wykazuje stratę netto w 
kwocie 341.67,-zł., 
- zestawienie zmian w funduszu zakładu budŜetowego ,które  wykazuje kwotę 
funduszu 8.245.465,74,-zł, 
 
 c/bilans z wykonania budŜetu gminy , który po stronie aktywów i 
pasywów wykazuje kwoty 486.762,76,-zl. / bilanse i sprawozdania stanowią  
zał.. nr 6 do protokołu / 
 
Głos w dyskusji nad  przedstawionymi sprawozdaniami zabrali: 
Radny Jacek Woroch Przewodniczący Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu 
,który w imieniu członków tej komisji  w pełni zaakceptował wykonanie 
budŜetu szczególnie w wykonaniu zadań oświatowych .- budŜet wykonany 
prawidłowo . 
 



Radna Renata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska 
podsumowując wykonanie poszczególnych zadań stwierdziła, Ŝe w budŜecie 
roku 2010 zostało wykonane zadanie  w ramach inwestycji ochrony 
Środowiska a dotyczyło kanalizacji wsi Drzonek i Wieszczyczyn . 
Cieszy fakt ,ze co roku w tym zakresie udaje nam się coś zrobić . 
Oceniła wykonanie budŜetu roku 2010 pozytywnie . 
 
Pan Zbigniew Kierzkowski – Przewodniczący Komisji Inwestycji i Spraw 
Gospodarczych  
Szereg zadań jakie zostały zrealizowane w ramach  budŜetu 2010 roku to 
wszystkich cieszy .Komisja systematycznie analizowała w ciągu roku 2010 
wykonanie  poszczególnych  zadań , nie było  nigdy zagroŜenia ich wykonania 
Przy realizacji dochodów i wydatków budŜetowych za 2010 rok przestrzegano 
dyscyplinę budŜetowa  uwzględniając celowość i gospodarność wydatkowania 
środków publicznych . 
Komisja ocenia wykonanie budŜetu za rok 2010 pozytywnie. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała Przewodniczącym 
Komisji za wystąpienia i pozytywne  ocenienie wykonania budŜetu w imieniu 
wszystkich radnych . 
Następnie Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała pod głosowanie  
projekt uchwały . 
Uchwała  nr  VIII/56/11  została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. 
nr 7 do protokołu  
 
 

c/ absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk 
 
 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – wobec tego ,Ŝe sprawozdanie z 
wykonania budŜetu miasta i gminy za 2010 rok zostało omówione  i 
zatwierdzone w ramach  wcześniejszego punktu obrad Sesji ,proszę  
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku 
opracowanego na podstawie przeprowadzonych kontroli wykonania budŜetu 
miasta i gminy na 2010 rok  
Głos zabrał radny Roman Drews Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
,który odczytał wniosek  Komisji Rewizyjnej skierowany do Przewodniczącej 
Rady o udzielenie Panu Burmistrzowi absolutorium z prośba o skierowanie 
tego wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej ./ zał. nr 8 do protokołu /   
 
Następnie głos zabiera Pani Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która 
odczytuje opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu  w sprawie wyraŜenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta i Gminy Dolsk w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Dolsk z wykonania budŜetu gminy za 2010 rok / zał. nr9 do protokołu / 
 
W dalszej kolejności Pani Liliana Lenarczyk Zurczak  Sekretarz Miasta i 
Gminy  przedstawiła informacje o stanie mienia komunalnego miasta i gminy 
Dolsk na dzień 31 grudnia 2010 roku / zał. nr 10 do protokołu /. 



Która między innymi powiedziała ,Ŝe gmina  Dolsk dla realizacji ustawowych 
zdań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej 
dysponuje majątkiem o łącznej wartości 30.026.605,45,-zł. 
Natomiast ogólny stan gruntów mienia gminnego na dzień 31  grudnia 2010 
roku   
Powierzchnia w    292.1018 ha  
Wartość       1.479.163,-zł  
 
 Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, Ŝe radni  nie podjęli 
dyskusji  na temat  przedstawionych informacji wobec tego poddała projekt 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Dolsk  pod głosowanie .. 
Uchwała nr VIII/57/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał.. nr 
11 do protokołu . 
 
W pierwszej kolejności głos zabrała Pani Janina Pawełczyk Przewodnicząca 
Rady ,która w imieniu radnych złoŜyła Panu Burmistrzowi gratulacje z 
otrzymania   absolutorium  
Równocześnie w imieniu radnych złoŜyła Panu Burmistrzowi serdeczne 
gratulacje z okazji otrzymania przez Pana Burmistrza wysokiego odznaczenia 
państwowego KrzyŜa Orderu Odrodzenia Polski. 
Jest nam Panie Burmistrzu bardzo miło Ŝe Pan otrzymał takie wysokie 
odznaczenie ,ze doceniono w ten sposób Pana dobrą pracę ,zaangaŜowanie na 
rzecz społeczeństwa i samorządu  
Chciałam równocześnie pokreślić to ,Ŝe satysfakcją moją i radnych jest to ,Ŝe 
przyszło nam pracować wspólnie z tak  wysoko docenianym Burmistrzem . 
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  w pierwszej kolejności 
podziękował wszystkim radnym za jednomyślne głosowanie w sprawie 
udzielenia absolutorium   
Następnie podziękował za tak szczere Ŝyczenia  i gratulacje z okazji  
otrzymania odznaczenia . 
TeŜ  jest to dla mnie duŜym  wyróŜnieniem i dziękuję bardzo za wszelkie 
oznaki Ŝyczliwości i Ŝyczenia  z tej okazji . 
 
 Ad.6  Interpelacje i wnioski radnych  
 
Radny Kazimierz Pepliński – sprawa oświetlenia – często nie świeca lampy  
Pani Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – to nie jest problem tylko wsi 
Wieszczyczyn ale całej gminy ,często lampy nie świecą  
 
Radny Zbigniew Kierzkowski – czy to co w tej chwili jest robione w 
Małachowie to juz jest kanalizacja sanitarna . 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  
- jeŜeli chodzi o oświetlenie uliczne i wioskowe to robimy w tej chwili 
zestawienie  gdzie naleŜy coś poprawić aŜeby to dobrze funkcjonowało. 
- natomiast jeŜeli chodzi o prace w Małachowie to  jest to kanalizacja burzowa 
,naszej jeszcze nie rozpoczęliśmy . 
Radny  Zbigniew Kierzkowski  
– czy na pobudowanym parkingu będzie prowadzony handel i kiedy, 



- sprawa monitoringu na obiektach parkingu i plaŜy – jest to konieczne i naleŜy 
znaleść środki poniewaŜ wiemy ,Ŝe bez monitoringu będzie to z dnia na dzień 
gorzej wyglądać 
- na parkingu są postawione ławki ,moŜe powinny być ustawione w innym 
miejscu niŜ na trawie ,poniewaŜ w ten sposób trawa zostanie zniszczona  , 
- jest zrobiony pomost nad jeziorem czy nie naleŜałoby tam pomyśleć aŜeby w 
kilku miejscach były do tego pomostu doczepione schodki na zejście do jeziora 
. 
Radny Dariusz Grzegorczyk – równieŜ chciałem poruszyć sprawę 
monitoringu jako zadanie priorytetowe  
- druga sprawa to czy w budŜecie  są zaplanowane dodatkowe środki na 
utrzymanie plaŜy – przecieŜ widzimy ,Ŝe tam będzie musiało więcej osób zając 
się utrzymaniem tej plaŜy / chociaŜby  sprawy porządkowe , 
 
 
 Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka udzielając odpowiedzi powiedział  
- sprawa parkingu – w tej chwili czekamy na opinię na temat czy moŜemy tam 
handlować  pobierając opłaty czy nie. W tej chwili wiemy ,ze to co jest robione 
z funduszu unijnych przez 5 lat nie moŜe tam być pobierana Ŝadna opłata . 
Po uzyskaniu tej opinii zdecydujemy jak to ma wyglądać ,czy będziemy mogli 
pobierać opłaty to będziemy zobowiązani  zatwierdzić  regulamin. 
- sprawa monitoringu – jestem całkowicie za tym ,poniewaŜ wiem jak te 
obiekty mogą po pewnym czasie wyglądać w tej sprawie juz informowaliśmy 
się jakie mamy moŜliwości koszt około 40 tys. zł. 
- ławki na parkingu – są one postawione tymczasowo  poniewaŜ w roku 2012 
planujemy likwidację zlewni i w tym miejscu  te ławki umiejscowić. 
- sprawa pomostu nad jeziorem – jest on wykonany bardzo ładnie  ale w tej 
chwili nic tam nie moŜemy ulepszać poniewaŜ jest to pomost z certyfikatem  i 
poprawki byłyby niezgodnie z prawem , 
- natomiast jeŜeli chodzi o dodatkowe koszty w utrzymaniu plaŜy to Miejsko 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wziął to juŜ pod uwagę przy planowaniu 
budŜetu na ten rok . 
Radny Hieronim Szczepaniak – prośba o ograniczenie szybkości w Drzonku 
na ul. Czereśniowej . – z tej ulicy zrobiono sobie tor wyścigowy  a dla 
mieszkańców jest to duŜe zagroŜenie i utrudnienie . 
 
Radny Dariusz Grzegorczyk  
- sprawa wywozu nieczystości na naszym terenie to jest temat woda ale 
musimy się tym profesjonalnie zająć . 
Czy my jako radni mamy jakieś moŜliwości ,czy moŜemy nakładać jakieś kary 
albo upomnienia .Proponuję szeroka dyskusję w tej sprawie  o poinformowanie 
radnych o moŜliwościach w tym zakresie  poniewaŜ spotykam się z taka opinia 
,ze nic w tym zakresie nie robimy  . 
 
Pani Renata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji  Ochrony 
Środowiska  
Tak temat jest ciągle aktualny wrócimy do niego w szerszym gronie po 
wyjeŜdzie do Niemiec / wizytacja biogazowni /. 
 
 



 
 Ad. 7 Wolne głosy i wnioski  
 
Pan Jan Markowki – sołtys wsi Lubiatówko  
- sprawa wywozu nieczystości  - szczególne utrudnienia w Lubiatówku ,firma 
Mróz tu wszystko wywozi z innych miejscowości  i w zasadzie z Lubiatówka 
zrobiono magazyn nieczystości . 
- sprawa ogrodzenia boiska w Lubiatówku – jest ono usytuowane blisko drogi i 
w związku z tym bardzo niebezpieczne dla dzieci .. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  
- jeŜeli chodzi o sprawy wywozu nieczystości to wszyscy tu maja racje ale tak 
jak powiedziała Pani Jankowiak zajmiemy się ta sprawa w szerszym gronie niŜ 
komisja w najbliŜszym czasie . 
- natomiast jeŜeli chodzi o ogrodzenie boiska to byłem przekonany ,Ŝe Pan juz 
się tym zajął poniewaŜ wiem, ze Pan Mróz rozmawiał z Panem , Pan miał 
poszukać wykonawcę a zapłata przez firmę Mróz. 
 
 
 
 Ad.8 Zakończenie obrad Sesji. 
 
 
 
 
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  
Porządek obrad VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk został wyczerpany 
dziękuję wszystkim za przybycie i kończę obrady VIII Sesji Rady Miasta i 
Gminy Dolsk  
 
. 
Protokolant       Przewodnicząca Rady  
Stefania Gagat                Janina Pawełczyk   

 
 
 


