
 
 
    P R O T O K Ó Ł   NR XIII/11 
 
 
   Z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  
   8 listopada 2011 roku  
 
 

Obrady Sesji rozpoczęły się o godz. 13 –tej / radni obecni na 
Sesji wg zał.. listy obecności/  lista stanowi zał. nr 1 do protokołu . 

 
Ponadto udział w obradach Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 

wzięli : 
1.Henryk Litka – Burmistrz MiG  
2.Lliliana Lenarczyk  śurczak Sekretarz MiG  
3.Mirela Godawa - Kierownik Referatu Obywatelskiego  
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego  
5. Dyrektorzy ,Kierownicy jednostek organizacyjnych . 

 
 
    Ad.1 Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Przewodnicząca Rady Miasta i 
Gminy Dolsk Janina Pawełczyk ,która powitała  radnych i 
zaproszonych gości i stwierdziła, Ŝe na ogólna ilość 15 radnych na sali 
obecnych jest 14 radnych / 1 radny nieobecny / ,wobec czego Rada 
władna jest do podejmowania uchwał.  
 
 
 Ad.2 Przedstawienie porządku obrad Sesji. 
 
 

Zabierając w tym punkcie głos Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk stwierdziła, Ŝe radni otrzymali przy zaproszeniach na Sesje  
porządek obrad  / zał. nr 2 do protokołu / ,czy wobec tego ktoś z 
radnych wnosi o poszerzenie porządku obrad Sesji . 
Radni nie wnieśli Ŝadnych poprawek . 
O głos poprosił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  ,który 
wniósł o poszerzenie porządku obrad Sesji o podjęcie uchwały 
dotyczącej zbycia nieruchomości połoŜonej w Międzychodzie w drodze 
przetargu . 
Z uwagi na to ,Ŝe  są osoby zainteresowane kupnem tych działek 
ponownie chcemy te działki przeznaczyć do sprzedaŜy . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała wniosek o 
poszerzenie porządku obrad pod głosowanie. 
Radni 14 głosami zatwierdzili poszerzony porządek obrad Sesji . 
 
 
 



 
 
 
 Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Miasta i 
Gminy Dolsk . 
Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
,która  stwierdziła ,Ŝe protokół  został sporządzony w terminie i 
znajduje się w Biurze Rady  , radni do protokołu nie wnieśli  Ŝadnych 
zastrzeŜeń . 
 
 
 Ad.4  Podjęcie uchwał w sprawach : 
 
a/ określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego 
Gminy Dolsk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 
Referatu Obywatelskiego ,która w uzasadnieniu do  projektu uchwały 
powiedziała ,ze uchwała o podobnej treści została juŜ podjęta jednakŜe 
Regionalna Izba Obrachunkowa do tej uchwała ma pewne zastrzeŜenia 
i w związku z tym  jesteśmy zobowiązani do jej uzupełnienia 
 Między innymi  dotyczy to ogłoszenia tej uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz uzupełnienia przez  
odpowiednie załączniki .oraz dotyczy odpowiedniego rozliczenia z tej 
dotacji . 
Projekt uchwały szczegółowo precyzuje  na co ta dotacja moŜe być 
wydatkowana  . 
Środki dotyczą dotacji dla klubów sportowych . 
Termin składania takich wniosków to 30 dni od ogłoszenia. 
 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Jani na Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
glosowanie . 
Uchwała nr XIII/94/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał. nr 2 do protokołu . 
 
 
 b/ ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne 
zadania publiczne niŜ określone w ustawie o działalności poŜytku  
publicznego i o wolontariacie ,sposobu jej rozliczania oraz sposobu 
kontroli wykonania zlecenia zadania . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk śurczak 
Sekretarz Miasta która w uzasadnieniu do podjęcia tej uchwały 
powiedziała ,Ŝe dokonuje się zmiany niniejszej uchwały w związku ze 
zmiana od dnia 1 stycznia  2010 roku ustawy o finansach publicznych . 
Art. 221 finansach publicznych  mówi kto moŜe otrzymać taką  dotacje. 
Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie 
działające w celu  osiągnięcia zysku  mogą  występować do Burmistrza 
Miasta i Gminy Dolsk z wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację 



zadań ,które nie zostały określone w ustawie  o działalności poŜytku  
publicznego i o wolontariacie. 
Radna Dorota Jańczak – jakie to sa podmioty . 
Pani Sekretarz Liliana Lenarczyk śurczak  w tej chwili nie mówimy 
o Ŝadnym konkretnym podmiocie. 
Uchwała musi być podjęta .Jest to uchwała intencyjna ,która otworzy 
drogę  podmiotom  nie wymienionym  w  ustawie o działalności 
poŜytku publicznego. 
Pani Dorota Jańczak – czy wobec podjęcia takiej uchwały 
stowarzyszenie teŜ moŜe złoŜyć wniosek .i czy ten wniosek moŜe być 
jeszcze złoŜony na rok 2012       
Burmistrz MiG Henryk Litka  – wiemy ,ze w ciągu roku dokonuje się 
na sesjach zmian budŜetu tak ,Ŝe wniosek moŜe być złoŜony a jak będą 
fundusze to zrobimy przesunięcie w budŜecie . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XIII/95/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał. nr 3 do protokołu . 
 
 
 c/ zasad udzielania ,trybu postępowania i sposobu 
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych . 
  
Projekt uchwały przedstawił Pan Burmistrz Miasta i Gminy 
 Henryk Litka  ,który w uzasadnieniu do podjęcia uchwały 
powiedział  Ŝe wspólnie Burmistrzowie z terenu powiatu śremskiego 
podjęli decyzje o wspieraniu spółek wodnych . 
To uchwała  ma umoŜliwi ć. udzielenie takiej dotacji. 
To teŜ w tej chwili jest uchwała intencyjna . 
Wiemy jak te sprawy z zakresu czyszczenia rowów wyglądają jednak 
aŜeby otrzymać taką dotację spółka musi złoŜyć wniosek ,który musi 
zawierać  szczegółowy opis zadania ,cel  na jaki ma być przyznana 
dotacja . 
Przyznana dotacja moŜe być realizowana  jednorazowo  lub w ratach w 
terminach ustalonych w umowie . 
Przekazywanie kolejnych rat następuje dopiero po rozliczeniu 
uprzednio otrzymanej raty dotacji . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała  nr XIII/96/11 została zatwierdzona 13 głosami  
1 głos był wstrzymujący i stanowi zał. nr 4 do protokołu . 
 
 
 
 
 
 
 



 d/zbycia nieruchomości połoŜonej w Międzychodzie w 
drodze przetargu . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do projektu 
powiedziała ,Ŝe działka nr 44./4 zgodnie ze studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk 
przeznaczona jest  pod grunty rolne , natomiast działka nr 44/3 
przeznaczona jest pod planowane tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i siedliskowej wymagającej zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze . 
PowyŜsze działki były przeznaczone do sprzedaŜy i nie są obecnie 
przedmiotem dzierŜawy . 
Burmistrz MiG Henryk Litka są  to działki połoŜone w 
Międzychodzie / przy obecnym boisku /. 
Na ten teren do tej pory nie było chętnych do kupna . 
W tej chwili mamy osoby które są zainteresowane tym terenem / 
potencjalny nabywca chce kupić w Międzychodzie 8 ha na działalność. 
Nieoficjalnie wiemy ,ze miałby tam powstać ośrodek do  nauki jazdy . 
Wobec takich propozycji  moŜe nasz teren tez udałoby się sprzedać . 
Radny Hieronim Szczepaniak – jak jest chętny na kupno trzeba z tego 
korzystać ,jaki to będzie ośrodek . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – w przyszłości ośrodek wojewódzki . 
Radny Kamil Jankowiak – ile Urząd chce za te działki uzyskać 
Pani Maria Marchlewska – w tej chwili trudno tu mówić o cenie 
,będzie to dopiero wiadomi po wycenie  . 
Radny Rusiak Zenon - - wiem ,ze Ŝaden rolnik nie będzie startował w 
przetargu o kupno tej działki i wobec tego trzeba to sprzedać jak 
najszybciej . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XIII/97/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał. nr 5 do protokołu. 
 
 

Ad.5 Interpelacje i wnioski radnych .  
 
    
   Radny Roman Ratajczak czy nie moŜna przy okazji remontu tej drogi  

dołoŜyć więcej hydrantów w Małachowie  poniewaŜ  są  miejsca gdzie 
takiego hydrantu brak . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – zapoznamy się z ta sprawą na 
miejscu . 
 
 Ad.6 Wolne głosy i wnioski 
 
Pani Krystyna Trybu ś – podjęła sprawę spółek  wodnych  
Byłam równieŜ rolnikiem  i naleŜałam do tej spółki ,opłacaliśmy 
składki i co z tego zostało . 



PrzecieŜ od kilku lat nic w tej sprawie nie robią ,wszystko niszczeje a 
teraz maja dostać dotacje i co z tego zrobią. 
Jaskie z tego będą  korzyści dla Urzędu  
Ile ta dotacja dla nich będzie wynosiła . 
Burmistrz MiG Henryk Litka – pani glos w tej sprawie jest bardzo 
cenny.   
Wiemy, Ŝe spółki wodne mówią ,Ŝe nic nie robią bo nie maja funduszy . 
Chcemy to częściowo zmienić i dać dotacje rozłoŜona na 3 lata . 
Dotacja by była liczona od mieszkańca 10,-zł  to około 60 tys. na nasza 
gminę. 
Nasze fundusze +  składka + fundusz wojewódzki to około 1 mln zł do 
przerobu . 
To chcemy zrobić dla mieszkańców gminy ,gdyŜ wszystkie rowy , 
przepusty są zniszczone . 
Wszystko zaleŜy od tego jak się spółki w to zaangaŜują  i stworzą 
moŜliwość poprawy to dopiero dostaną tą dotacje  
Wszyscy nie mamy dobrego zdania o spółkach ale chcemy to zmienić 
Nie jesteśmy organem załoŜycielskim ale wszystkie Ŝale  są kierowane 
do nas. 
Urząd z tego nic nie będzie miał  ale chcemy to zrobić dla mieszkańców 
. 
Spółki wodne mogą otrzymać dotacje dla nie muszą ,najpierw plan a 
potem dotacje .  
Pani Krystyna Tr ybus – dziękuję za wyjaśnienia ,ale sami teŜ niech  
wszyscy zadbają np gdy koszą rowy niech tą  trawę usuwają  i tych 
rowów nie zatykają . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  - jest to bardzo trudny 
temat ,spółki proponują składkę 20,-zł od 1 ha  i co za to zrobić . 
Istnieje na naszym terenie gminna spółka wodna i oni tez powinni być 
zainteresowani tym tematem . 
Radny Jankowiak Kamil – rolnicy nie wierzą w spółki  bo tak nic nie 
robią i to trzeba zmienić. 
Radny Kazimierz Pepliński od 20 lat  ten problem jest ciągle aktualny 
,poniewaŜ  przynaleŜność do spółki nie jest obowiązkowa. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – jak widzimy problem jest bardzo 
duŜy  
Ale musimy się  postarać wspólnie aŜeby ten problem z roku na rok 
malał i stąd propozycja naszej dotacji ale udzielanej na wniosek i  po 
przedstawionych konkretnych efektów . 
 
 Ad.7 Zakończenie obrad Sesji . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawelczyk zabierając  głos stwierdziła, Ŝe 
program sesji został wyczerpany wobec powyŜszego podziękowała 
wszystkim za udział w obradach i zakończyła posiedzenie XIII Sesji 
Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady  
Stefania  Gagat    Janina Pawełczyk  


