
P R O T O K ÓŁ 
 
  Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  30 listopada 2011 roku  
 
  Sesja  trwała od godz. 11-tej do 13-tej  
 
  Radni obecni na sesji wg zał.. listy obecności  
 
 
  Ponadto udział w obradach Sesji wzięli 

1. Henryk Litka – Burmistrz MiG   
2.Liliana Lenarczyk śurczak - Sekretarz MiG  
3.ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG  
4.Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego  
5.Mirela Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego  
6.Daaria Rosiak Dyrektor Biblioteki  
7 Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR  
8. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zak. Gosp. Komunalnej  
9.Alicja Olschak Kierownik OPS  
10.sołtysi  
 
  Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
 

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Janina 
Pawełczyk, która stwierdziła, Ŝe na Sali obecnych jest 15 radnych / na 15 
radnych / wobec czego Rada władna jest do podejmowania prawomocnych 
uchwal/ lista obecności radnych  stanowi zał. nr 1 do protokołu / 

 
 
  Ad.2  Przedstawienie porządku obrad Sesji . 
 
 W tym punkcie obrad zabierając głos Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk stwierdziła, Ŝe radni przy zaproszeniach otrzymali proponowany 
porządek obrad Sesji  wobec tego czy ktoś z radnych wnosi o poszerzenie 
porządku obrad. Radni nie zabrali w tej kwestii głosu  
Natomiast głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka  ,który poprosił o 
poszerzenie porządku obrad o podjęcie 2 dodatkowych uchwał a dotyczących  
-zbycia nieruchomości połoŜonej w Drzonku w drodze przetargu , 
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
zadania własnego gminy Dolsk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała te zmiany pod głosowanie. 
Radni  15 głosami  zatwierdzili  poszerzony porządek obrad Sesji . 
 
 
  Ad.3  Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk  
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła Ŝe protokół taki został 
sporządzony w terminie i znajduje się w biurze rady . 
Radni do sporządzonego protokołu nie zgłosili Ŝadnych zastrzeŜeń . 



 
 

Ad.4  Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy 
z działalności międzysesyjnej . 

 
  Informacja została przedstawiona przez Burmistrza MiG Henryka Litka  .
   Informacja stanowi zał.2 do protokołu . 
 
   Ad.5  Rozpatrzenie projektów uchwał Rady : 
 

a/ zmieniającego uchwałę  w sprawie określenia wysokości  stawek  
podatku od środków transportowych na 2012 rok . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta  Juskowiak Skarbnik  Miasta i 
Gminy ,która wyjaśniła ,Ŝe uchwała w sprawie tego podatku juz została podjęta 
w m-cu  październiku jednak Regionalna Izba Obrachunkowa  po 
przeanalizowaniu tej uchwały wniosła pewne poprawki które zawiera ta 
uchwała . 
Są to w zasadzie poprawki kosmetyczne  nie mające  wpływu na stawki tego 
podatku . 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XIV/98/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 3 
do protokołu . 
 
 
  b/ określenia  wzorów  formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak ,która w uzasadnieniu 
do podjęcia tej uchwały powiedziała, Ŝe  wszystkie deklaracje podatkowe  
które stanowią załączniki do tej uchwały stanowią integralna część tej uchwały 
Treść tych załączników  jest zgodna z obowiązującymi przepisami . 
Zmiany zawarte w tych deklaracjach są znikome  i w zasadzie dotyczą terminu 
składania tych deklaracji . 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod glosowanie . 
Uchwała nr XIV/99/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 4 
do protokołu . 
 
 
 
  z/ zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta i gminy Dolsk na 
2011 rok  
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 
Gminy ,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe budŜet po zmianach po stronie  
dochodów będzie wynosił  20.272.505,-zł ,natomiast po stronie wydatków  
22.515,166,-zl. 



Wszelkie zmiany jakie zostały ujęte w tym projekcie uchwały dotyczą   
transportu i łączności , gospodarki gruntami i nieruchomościami ,administracji 
publicznej ,oświaty i wychowania ,pomocy społecznej ,edukacyjnej opieki 
wychowawczej ,gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  oraz kultury 
fizycznej  
W tych poszczególnych działach dokonuje się przeniesień  oraz zwiększeń 
dochodów  jak w przypadku  przedszkoli / wzrost dochodów w związku z 
wydłuŜeniem pracy  przedszkola w Wieszczyczynie i Małachowie /. 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec powyŜszego  Przewodnicząca  Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XIV/100/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 5 
do protokołu . 
 
 
  d/zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2011-2020 . 
 
 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 
Skarbnik  Miasta i Gminy ,która stwierdziła, Ŝe w związku ze złoŜonym 
projektem budŜetu do RIO  zachodzi konieczność  poprzez podjęcie tej 
uchwały dokonania zmian  w zakresie  doprowadzenia zgodności do złoŜonego 
projektu na 2012 rok . 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań  
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Jani na Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie  
Uchwała nr XIV/101/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 6 
do protokołu . 
 
 
  e/ aneksu nr 7 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 
2004 roku w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z 
prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt  i ochrona przed 
bezdomnymi  zwierzętami  ,podlegającego na rozbudowie i eksploatacji 
międzygminnego schroniska dla bezdomnych  zwierząt w Gaju . 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik 
Referatu Gospodarczego która  uzasadnieniu do projektu uchwały 
powiedziała, porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia gminie Śrem 
zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierzą  i 
ochrona przed bezdomnymi  zwierzętami  polegającego  rozbudowie i 
eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierzą w Gaju 
zawarte został w 2004 roku na czas nie określony . 
Uczestnicy porozumienia od stycznia 2012 roku partycypować będą w 
kosztach utrzymania schroniska według  podziału na koszty stałe i zmienne 
utrzymania schroniska . 
Rozliczenie kosztów  stałych utrzymania schroniska  opierać się będą o udział 
procentowy z uwzględnieniem  liczby mieszkańców  poszczególnej gminy . 



Rozliczenie kosztów zmiennych odbywać się będzie według faktycznej ilości 
psów przyjętych do schroniska  z poszczególnej gminy w przeliczeniu na 
liczbę dób. 
Rozwiązanie  to jest bliŜsze zasady sprawiedliwego podziału kosztów realizacji 
powierzonego zadania poniewaŜ opiera  się na kosztach rzeczywistych a nie 
uśrednionych . 
Wobec powyŜszego naleŜy zmienić zapisy w porozumieniu z 2004 roku . 
Stałe koszty będą się kształtować na poziomie 5 %   
Natomiast tak juz zostało powiedziane  koszty zmienne będą  płacone tylko 
wtedy gdy z naszej gminy do schroniska zostanie oddany pies  
Takie rozliczenie będzie robione po upływie kwartału . 
Radny Kazimierz Pepliński  
 Czy takie rozliczenie spowoduje wzrost tych opłat  z naszego budŜetu . 
Pani Maria Marchlewska – moŜe być wzrost po zapłaceniu  kosztów 
zmiennych  
Burmistrz MiG Henryk Litka  - - te zasady zostały wypracowane na 
wspólnym posiedzeniu Burmistrzów  .chociaŜ gmina Srem chciała aŜeby była 
jeszcze jedna kwota do płacenia  na inwestycje  z ty m jednak nie zgodziliśmy 
się . 
Radny Hieronim Szczepaniak – jakie to są psy tylko bezpańskie . 
Pani Maria Marchlewska  tak dotyczy to tylko psów bezpańskich . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała Nr XIV/102/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. 7 
do protokołu . 
 
  f/ wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty  z tytułu 
przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu  
Gospodarczego ,która  wyjaśniła, Ŝe  kaŜdorazowo przy takim przekształceniu  
Jest potrzebna uchwała Rady ,chociaŜ wiemy, Ŝe jest teŜ w tej sprawie podjęta 
uchwała mówiąca ,Ŝe Rada moŜe udzielić takiej  bonifikaty do 75 % . 
Do tej pory wszystkie osoby występujące o takie przekształcenie otrzymały 
takie bonifikaty . 
Stąd projekt uchwały w tej sprawie .. 
Radni nie wnieśli Ŝadnych zapytań  
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady .Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr  XIV/103/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 
8 do protokołu . 
 
 
 
  g/ zbycia nieruchomości połoŜonej w Drzonku w drodze przetargu . 
 
Projekt uchwały przedstawiła  Pani Maria Marchlewska Kierownik 
Referatu Gospodarczego ,która powiedziała, Ŝe działka nr 2/2 połoŜona  



W Drzonku zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Dolsk przeznaczona jest pod tereny usług sportu 
i rekreacji . 
Działka posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej  gminnej ,moŜe  być 
zbyta w drodze przetargu . 
W związku ze złoŜonym wnioskiem osoby zainteresowanej  zakupem tej 
działki niezbędne jest podjęcie uchwały ,która pozwoli na uruchomienie 
procedury sprzedaŜy  
Kompetencją Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy . 
Areał tej działki to 1.0856 ha  nad jeziorem w Drzonku . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – jest to teren bardzo atrakcyjny  w tej chwili 
mamy potencjalnego nabywcę ,chociaŜ  nie wiemy jak to będzie po przetargu. 
Pomysł pobudowania tam stanicy wodnej jest bardzo dobry , taka sama opinię 
wyraźił sołtys Drzonku . 
Wszyscy by na tym skorzystali  liczę na dość korzystne warunki sprzedaŜy . 
Jest tam dojazd ,jednak chcę tu zaznaczyć ,ze droga nadal będzie gminna i 
mieszkańcy będą  mieli dojście do jeziora . 
Radny Jankowiak Kamil – czy przetarg odbędzie się jeszcze w tym roku . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – to jest niemoŜliwe gdyŜ są na to 
odpowiednie przepisy oraz terminy ,liczymy jednak ,Ŝe do lutego sprawa ta się 
zakończy . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
glosowanie  
Uchwała nr  XIV/104/11 została zatwierdzona 15 głosami  i stanowi zał. 
nr 9 do protokołu . 
 
  h/ zmieniająca uchwałę w sprawie 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 powiedziała ,Ŝe w uchwale nr 
XIII/94/11 z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i 
trybu finansowania zadania własnego gminy Dolsk  w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu dokonuje się zmiany poprzez uchylenie zapisu gdzie 
wprowadza się taki zapis  w szczególności uzasadnionych wypadkach moŜliwe 
jest składanie wniosków o przyznanie dofinansowania w trakcie roku 
budŜetowego  
To jest jedyna zmiana którą jesteśmy zobowiązani  ująć  i wobec tego  został 
przygotowany projekt uchwały ,który Wysokiej Radzie został przedstawiony . 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XIV/105/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 
10 do protokołu .  
 
 
 Ad.6  Interpelacje i wnioski radnych . 
 
Pan Dariusz Grzegorczyk zabrał glos w następujących sprawach  



- opodatkowanie psów – temat ten jest ciągle aktualny mamy podjęta w tej 
sprawie uchwał i tak polowa psów  nie jest nigdy opodatkowana .  
Dlaczego rolnik ma 2 psy zwolnione  ,niech wszyscy maja po jednym psie 
zwolnionym z tej opłaty a za następne niech wszyscy płacą 
- druga sprawa udzielamy 75 % bonifikaty przy tych przekształceniach 
wieczystego uŜytkowania  czy tak musi zawsze być ,borykamy się z brakiem 
funduszy a tu taka obniŜka  
.MoŜe teŜ tu warto  zastanowić się  czy  nie udzielić tej obniŜki wszystkim 
zainteresowanym i niech  to załatwią np w jednym roku to będziemy mieć w 
danym roku większy  dochód. / przy zastosowaniu jeszcze większej bonifikaty  
- mówi się wszędzie o oszczędności a jak się jedzie przez ul. Polną to tego nie 
widać ,są tam zakładane nowe lampy ale według mnie ich ilość jest tak duŜa 
,Ŝe tam oszczędności nie będzie w ogóle . 
 
Burmistrz MiG Henryk Lit ka - - sprawa udzielenia bonifikaty przy 
przekształceniach wieczystych  - moŜna propozycje Pana radnego rozpatrzyć, 
Opodatkowanie psów – jest to temat trudny ,ale w tej chwili sytuacja wygląda 
w ten sposób ,ze rolnicy są ustawowo zwolnienie od opłacenia tej opłaty za 2 
psy . 
My tego tu nie zmienimy ..Zdajemy sobie sprawę ,ze nie wszyscy ta opłatę 
uiszczają  ale na  dobrym rozwiązaniu musimy się w przyszłości zastanowić 
Sprawa  udzielania bonifikat przy przekształcaniu wieczystym  - była w tej 
sprawie podjęta uchwała która jak radni zdecydują moŜe być zmieniona . 
- sprawa oświetlenia na ul .Polnej – jaka ilość lamp ma być na danym odcinku 
to decyduje  ten co to projektuje ,wiem ,ze taka ilość. lamp jak tam jest jest 
zgodna  z obowiązującymi przepisami . 
Radny Jacek Woroch – zauwaŜyłem ,ze zegar sterujący zapalaniem i 
gaszeniem lamp jest Ŝle ustawiony  i wymaga wyregulowania . 
- droga 434 w Drzonku jest  zle wykonana a dotyczy to  studzienek 
kanalizacyjnych , czy to będzie poprawione  
Burmistrz MiG Henryk Lit ka – uwaga dostosowania do czasu zapalania i 
gaszenia jest bardzo słuszna i będzie to wyregulowane , 
- natomiast  studzienki kanalizacyjne   w Drzonku – będzie to wszystko 
naprawione przy połoŜeniu  ostatniego dywanika bitumicznego . 
 

Ad. 7 Wolne glosy i wnioski  
 

Radny Kazimierz Pepliński  
- moje pytanie dotyczy  wysokości podatku rolnego na rok 2012 . 
Podjęliśmy juz w tej sprawie uchwałę  ale widzimy ,Ŝe gminy róŜnie do tego 
podchodzą . 
Myślałem ,Ŝe Burmistrzowie z powiatu śremskiego jak się spotykają mają 
zawsze podobne zdania i trochę podobnie ustalają te podatki . 
Jak wiemy Śrem ustalił bardzo niska stawkę tego podatku , w KsiąŜu tez ma 
być dość wysoko i z tego powodu  juz jest niezadowolenie rolników . 
Czy my się nie obawiamy tego ,Ŝe rolnicy będą mieli zaległości w podatku . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  -  tak nie moŜna tego mówić ,Ŝe musimy 
wszyscy mieć równe zdanie ,dyskutujemy na te tematy ale  nigdy nie będzie 
tak  ,Ŝe wszyscy będziemy mieć równy podatek i na to nie mamy wpływu . 
 



 
Radni podjęli uchwałę o obniŜeniu tej stawki i została ona od górnej stawki 
dość duŜo obniŜona i zobaczymy jak rolnicy na to zareagują. Liczymy na ich 
zrozumienie w tym względzie poniewaŜ wszystko droŜeje .  
Radny Jacek Woroch  - nie rozumiem trochę wypowiedzi kolegi Peplińskiego  
,ciągle tylko słyszymy o podatku rolnym a gdzie jest mowa o tych co płacą 
podatek od nieruchomości ,przecieŜ on teŜ co roku wzrasta i nikt się tym nie 
martwi . 
Radny Zbigniew Kierzkowski – wiemy ,Ŝe wszystkie sprzedaŜe zaplanowane 
na ten rok nie doszły do skutku ,czy wobec tego nie ma zagroŜenia dla 
wykonania budŜetu za ten rok . 
- druga sprawa to wykonanie drogi 434  na ul. Gostyńskie Przedmieście – robią 
ta drogę a kiedy zrobią tam kanalizacje burzową ,przecieŜ woda z tej górki bez 
tej kanalizacji zaleje parking . 
 
Burmistrz MiG  Henryk Litka  – tak teŜ obserwuję to ,Ŝe tam nie ma  jeszcze 
kanalizacji ,mam zapewnienie ,ze będzie to wykonane łącznie z tym ostatnim 
dywanikiem . 
Natomiast odnośnie zagroŜenia wykonania budŜetu to mogę zapewnić ,Ŝe  
wykonanie budŜetu nie jest zagroŜone . 
 

Ad. 8 Zakończenie obrad Sesji  
 

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która stwierdziła ,ze 
porządek obrad Sesji został wyczerpany  ,podziękowała wszystkim za udział i 
zakończyła obrady XIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant       Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat     Janina Pawełczyk  


