
 
 
 
     P R O T O K Ó L  
 
 
 
 
   Z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia  

26 pazdziernika  2011 roku . 
 
 
Obrady Sesji rozpoczęły się o godz. 11-tej / radni obecni na Sesji wg 
zał. listy obecności .zał. nr 1 do protokołu / 
 Ponadto udział w obradach  Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk wzięli 
 
1. Henryk Litka – Burmistrz MiG  
2. Liliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz MiG  
3.ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG 
4. Mirela Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego  
5.Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego  
6. Dyrektorzy Kierownicy jednostek organizacyjnych  
7. sołtysi/ 
 
 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 zaproszone 
osoby  i stwierdziła, Ŝe na ogólną ilość 15 radnych na Sali obecnych jest 
14 radnych / 1 radny usprawiedliwiony /,wobec czego Rada władna jest 
do podejmowania uchwał. 
 
 
 Ad.2 Przedstawienie porządku obrad Sesji. 
 
 
Zabierając w tym punkcie obrad głos Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk stwierdziła, Ŝe radni otrzymali przy zaproszeniach na 
dzisiejsze obrady porządek obrad sesji / zał. nr 2 do protokołu / czy 
wobec tego ktoś z radnych wnosi o poszerzenie tego porządku obrad .  
Radni w tym punkcie nie zabrali głosu . 
Natomiast o głos poprosił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka 
,który  w pierwszej kolejności poprosił o zdjęcie z porządku obrad 
uchwały  dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk 
na lata 2011 – 2020 , gdzie jest prośba o   to , Ŝe projekt tej uchwały 
zostanie przygotowany na następną sesje / będziemy mieli w tym 
zakresie więcej danych /. 
Natomiast Burmistrz równocześnie poprosił o poszerzenie porządku 
obrad Sesji o podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały  ustalania 
zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  



Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała poprzednią uchwałę 
stąd prośba o podjęcie uchwały zmieniającej  tak aŜeby jeszcze w tym 
roku moŜna było te środku wykorzystać. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała te propozycje pod 
głosowanie  . 
Radni 14 głosami zaakceptowali te zgłoszone propozycje . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała  zatwierdzony 
porządek obrad Sesji . 
 
 

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

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, Ŝe 
protokół 
Z obrad XI Sesji  został sporządzony w terminie i znajduje się do 
wglądu w biurze rady . 
Radni do  sporządzonego protokołu nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń  
 
 

Ad.4. Przedstawienie informacji przez Burmistrz z 
działalności międzysesyjnej . 

Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i 
Gminu  Henryka Litka / informacja stanowi zał.. nr 3 do protokołu /. 

Radni do przedstawionej informacji  nie wnieśli Ŝadnych 
zapytań . 

 
 
Ad. 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Dolsk w roku szkolnym 2010/2011 . 
 
Informacja taka została przedstawiona szczegółowo przez 

Panią Mirel ę Godawa Kierownika Referatu Obywatelskiego / 
informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu . 

Radni do przedłoŜonej informacji nie wnieśli Ŝadnych zapytań.  
 
 
Ad.6 Informacja Przewodniczącej Rady dot. analizy 

oświadczeń majątkowych radnych . 
 
Informacja została przedstawiona przez Panią Przewodnicząca  

Rady Janinę Pawełczyk . 
Analiza została sporządzona na podstawie informacji 

otrzymanej od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie. 
W tych oświadczeniach wystąpiły drobne nieprawidłowości 

,które zostaną z radnymi szczegółowo  oddzielnie omówione . 
/informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu / 
 
 
 



Ad. 7  Informacja Burmistrza dot. analizy oświadczeń 
majątkowych pracowników samorządowych . 

 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i  

Gminy Henryka Litka  / informacja stanowi zał.nr 6 do protokołu /. 
 
 
Ad. 8 Podjęcie uchwał w sprawach : 
 
 a/ określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2012 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 

Skarbnik  Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu do podjęcia tej 
uchwały powiedziała ,Ŝe  wszystkie uchwały podatkowe zostały 
przedyskutowane na wspólnym posiedzeniu radnych ,gdzie propozycje 
wzrostu w stosunku do roku 2011 to wzrost o inflacje o 4,2 % 

 W stosunku do przedstawionego projektu uchwały radni nie 
zgłosili Ŝadnych zapytań wobec tego Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk poddała projekt uchwały pod głosowanie . 

Uchwała Nr XII/81/11 została zatwierdzona 14 głosami  i 
stanowi zał. nr 7 do protokołu . 

 
 b/ określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2012 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 

Skarbnik  Miasta i Gminy – wzrost o 4,2 % . 
Radni do przedstawionego projektu nie wnieśli Ŝadnych 

zapytań.. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 

uchwały pod glosowanie . 
Uchwała Nr XII/82/11 została zatwierdzona 14 głosami i  

stanowi zał. nr 8 do protokołu . 
 
 

c/ opłaty od posiadania psów na 2012 rok .  
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy ,która wyjaśniła ,Ŝe  w projekcie uchwały ta opłata jest 
zaproponowana na 30,-zł od jednego psa.. 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań 
 Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła 
glosowanie nad projektem uchwały . 
Uchwała nr XII/83/11  została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał.. nr 9 do protokołu . 
 
 
 
 



  d/ opłaty targowej na 2012 rok  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy  ,projekt przewiduje wzrost tych opłat o 4,2 % . 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań 
Przewodnicząca  Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała Nr XII/84/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał. nr 10 do protokołu . 
 
 
 
 
  e/ obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów  wymiary 
podatku rolnego na 2012 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy . 
Propozycja jest o obniŜenie tej kwoty podanej przez GUS z 74,18,-zł za      
1 q do 59 ,-zł za 1 q . 
Proponuje się dość duŜą obniŜkę i stąd prośba do radnych o 
zaakceptowanie tej propozycji. 
Radni do projektu tej obniŜki i zastosowania tej stawki do obliczenia 
podatku rolnego nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec czego  Przewodnicząca Rady Janina Pawelczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 
Uchwała Nr XII/85/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał. nr 11 do protokołu . 
 
 f/rocznego programu współpracy  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami  na 2012 rok  
 

Projekt  uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa 
Kierownik Referatu Obywatelskiego ,która w uzasadnieniu do tej 
uchwały powiedziała, Ŝe obowiązek uchwalania przez organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ,zawarty został w 
art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie . 

Niniejszy program określa zasady , zakres i formy współpracy  
gminy Dolsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
zapewniając jednocześnie realizację zasad partnerstwa i jawności w 
zakresie wykonywania zadań publicznych  oraz stanowi podstawę dla 
władz gminy do dysponowania środkami publicznymi . 

Wymienione w programie współpracy  zadania mieszczą się w 
poszczególnych obszarach działalności poŜytku publicznego i 
jednocześnie stanowią katalog zadań ,które gmina Dolsk wskazała jako 
własne priorytety . 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Uchwała nr XII/86/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. 
nr 12 do protokołu  
 

g/zamiany nieruchomości połoŜonej w obrębie 
ewidencyjnym gruntów Międzychód . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 

Kierownik Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do 
projektu powiedziała, Ŝe na wniosek  wsi Międzychód gmina przychyla 
się do tej zamiany z Panem Ksoniem – zamiana będzie dotyczyła nowej 
lokalizacji boiska sportowego . 

  Nowe boisko byłoby urządzone obok świetlicy  i to było chyba 
lepiej trafione jak to co do tej pory istnieje . 

Pan Ksoń wyraził zgodę na zamianę . 
 

Radny Kazimierz Pepliński  czy to jest taka sama powierzchnia 
działki  
Pani Maria Marchlewska – Kierownik Referaty Gospodarczego  
Powierzchnia tych działek jest zbliŜona jednak musimy zrobić wycenę 
bo taka jest procedura przy sprzedaŜy i zamianie . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie , 
Uchwała nr XII/87/11 została zatwierdzona 14 glosami i stanowi 
zał. nr 13 do protokołu .   
 
 
 h/ Gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania 
problemów alkoholowych na 2012 rok . 
 
Projekt uchwały w sprawie tego gminnego programu wraz  z 
preliminarzem  kosztów na rok 2012 przedstawił radny Jacek Woroch 
członek Komisji .  

Radny Kazimierz Pepliński – widzimy ,Ŝe działalność Komisji 
jest bardzo potrzebna i widoczna  mam jednak pytanie  kto moŜe 
zgłosić  osobę uzaleŜnioną . 

Pan Jacek Woroch  to moŜe zrobić kaŜdy / rodzina . sołtys, 
radny /.ale to zgłoszenie  jest tylko do wiadomości komisji . 

Komisja wzywa taka osobę  i kieruje do psychologa ,który 
decyduje  co dalej robić. 

Radni nie zgłosili więcej zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Uchwała Nr XII/88/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi  
zał .14 do protokołu .  
 
 
 



    i/ Statutu Gospodarki Komunalnej w Dolsku  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak  
Sekretarz Miasta i Gminy ,która wyjaśniła, Ŝe  poprzednio podjęta w 
tej sprawie uchwała w roku  2004  wymaga juz pewnych zmian stąd 
podjęcie tej uchwały jest uzasadnione . 
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych 
zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  poddała projekt uchwały pod 
glosowanie . 
Uchwała nr  XII/89/11  została zatwierdzona 14 glosami i stanowi 
zał. nr  15 do protokołu . 
 
 j/  rozpatrzenia  skargi na działalność organu  
wykonawczego gminy i kierowanego przez niego Urzędu. 
  
Głos w tej sprawie w pierwszej kolejności zabrała Pani Przewodnicząca 
Rady ,która wyjaśniła Ŝe skarga została złoŜona przez Pana Zbigniewa 
Wozniaka .Komisja Rewizyjna zapoznała się szczegółowo z 
dokumentacją w tej sprawie  wobec czego poprosiła Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Pana Romana Drewsa o odczytanie stanowiska w 
tej sprawie . 
Pan Roman Drews zabierając głos stwierdził, Ŝe skarga została  w 
całości przez Komisje  Rewizyjną odrzucona i w związku z tym jest 
prośba do Rady o podjęcie uchwały odrzucają  tą skargę . 
 
Radni do tej uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań uznając ,Ŝe Komisja 
Rewizyjna prawidłowo oceniła wszystkie przedstawione dokumenty w 
tej sprawie  . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
glosowanie . 
Uchwała nr XII/90 /11  została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał. nr 16 do protokołu . 
 
 k/ ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację 
zadania prowadzonej w formie gospodarki pozabudŜetowej / 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy ,która wyjaśniła, Ŝe dotacja jest wyliczona  na 
podstawie  kalkulacji dochodów i rozchodów .  
Radny Dariusz Grzegorczyk – słyszymy ,ze tu w tej dotacji jest 
równieŜ dotacja do zasobów mieszkaniowych .  
Dlaczego  te budynki nie są utrzymywane z czynszów a my mamy 
dopłacać do ich utrzymania . 
Pani Skarbnik ElŜbieta Juskowiak – tak czynsz nie starcza na 
utrzymanie tych mieszkań a to dlatego ,Ŝe jest to czynsz regulowany a 
to co dokładamy to starcza na drobne remonty . i to jest kwota  13.812,- 
Pan Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  
W czynszach nie mamy zaległości  są one płacone na bieŜ. 
Tam jak juz tu powiedziano stawki czynszu są regulowane . 



Te mieszkania są sprzedawane i w tej chwili mamy ich 56. 
My jesteśmy administratorami tych mieszkań i tylko remontujemy 
budynki a mieszkania w zasadzie remontują lokatorzy  . 
Stawki czynszu teŜ za bardzo nie moŜemy podnieść ,gdyŜ to zaleŜy od 
standartu mieszkania . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – wszelkie uwagi są słuszne jednak my 
w tej chwili nie mamy Ŝadnej podstawy aŜeby ten czynsz podnieść. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
glosowanie . 
Uchwała Nr XII/91/11 została podjęta 14 głosami i stanowi zał. nr 
17 do protokołu  
 

l/  zmiany budŜetu na rok 2011  
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak ,która 
wyjaśniła ,Ŝe w uchwale  wzrastają zarówno dochody i wydatki i jest to 
w zasadzie uchwała porządkująca budŜet 2011 roku / zmiany są 
wprowadzone na wniosek szkół i przedszkoli oraz wprowadzono 
dotacje na wyprawki szkolne ,zakupienie nowego sprzętu na kwotę  
44,-zł  z przeznaczeniem dla OSP  
Pan Andrzej Ratajczak – zabrał głos jako  Prezes Gminny OSP 
zaznaczając ,Ŝe  dla OSP  otrzymaliśmy dotacje dla  systemu krajowego 
ratownictwa medycznego .Jest  to bardzo duŜo pieniędzy tak ,Ŝe jest 
prośba o dołoŜenie  swojej części ze strony Urzędu  
Radny Kazimierz Pepliński – co wobec tego stanie się ze starym 
sprzętem . 
Pan Andrzej Ratajczak – stare urządzenia  musimy zdać taka jest  
zawarta w tej sprawie umowa  
Ale cieszmy się z tego co nam się udało uzyskać. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XII/ 92/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał.  nr .18 do protokołu . 
 
 ł/ zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia zasad  
dofinansowania budowy  przydomowych oczyszczalni ścieków  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak  
Sekretarz Miasta i Gminy .,która wyjaśniła, Ŝe  w kwietniu 2011 
została juz w tej sprawie podjęta uchwała . 
Uchwała ta zawierała pewne uchybienia i w związku z tym  
przedstawia się Wysokiej  Radzie projekt uchwały do zatwierdzenia. 
Szczególnie musimy wyodrębnić w budŜecie z czego ten fundusz 
będzie tworzony . 
RównieŜ naleŜało w tym projekcie rozszerzyć krąg osób którym  to 
będzie się naleŜało . 
RównieŜ naleŜy tu zaznaczyć ,Ŝe  uchwała ta podlega ogłoszeniu  
Radni do przedstawionych zmian w projekcie  nie wnieśli Ŝadnych  
zapytań. 



Wobec czego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XII/93/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał. nr 19 do protokołu .  
. 
 Ad. 9 Interpelacje i wnioski radnych . 
 
 
Radny Tomasz Ciszewicz – poruszył następujące sprawy  
- sprawa bezpieczeństwa dzieci  przebywających w Przedszkolu w 
Wieszczyczynie . 
Jest tam plac zabaw ale tak zniszczony ,Ŝe warto by było pomyśleć o 
nowym . 
- szkoła Masłowo – budynek został wyremontowany ale  brak tam jest 
wyjścia awaryjnego . 
Proszę Komisję Oświaty o zainteresowanie się tym problemem . 
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch 
- sprawą wyjścia ewakuacyjnego zainteresujemy się  
- natomiast jeŜeli chodzi o plac zabaw to tam były dokupowane przez 
Komisje alkoholowa urządzenia ale równieŜ tą sprawa komisja się 
zajmie . 
Radny Kazimierz Pepliński – widzę duŜą troskę o dzieci ale przecieŜ 
dzieci uczęszczające  do przedszkola mogą korzystać z wioskowego 
placu zabaw .  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
Wszelkie uwagi w tym zakresie są bardzo cenne jednak w tej chwili 
uwaŜam ,ze najwaŜniejszym zadaniem jaki powinien być 
przeprowadzony w przedszkolu w Wieszczyczynie to remont kuchni i 
zaplecza ,poniewaŜ na to juŜ długo czekamy a nie moŜemy dopuścić do 
tego ,Ŝe Sanepid nam zamknie kuchnie . 
 

Ad.10. Wolne głosy i wnioski  
 

W tym punkcie obrad głos zabrał  
Pan Andrzej Ratajczak ,który  zauwaŜył ,Ŝe naleŜy się tu teŜ 
pochwalić osiągnięciami OSP ,gdzie  ratownicy medyczni zdobyli 1 
miejsce w zawodach / zespół 6 osobowy /. 
Jak widzimy w straŜ warto inwestować. 
Dalszych wypowiedzi nie było . 
 
  Ad.11 Zakończenie obrad Sesji . 
 
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która 
stwierdziła, Ŝe porządek obrad Sesji został wyczerpany , podziękowała 
wszystkim za udział i zakończyła obrady XII Sesji Rady Miasta i 
Gminy Dolsk . 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat    Janina Pawełczyk   


