
 
 
 
 
 
 
    P R O T O K Ó Ł 
 
  Z obrad XI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
  odbytego w dniu 28 września  2011 roku   
 
 

ad.1 Otwarcia XII Sesji Rady Miasta  i Gminy Dolsk  dokonała 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która powitała radnych  oraz 
zaproszonych gości i stwierdziła, Ŝe na Sali obecnych jest 15 radnych  wobec 
czego Rada władna  jest do podejmowania uchwał / lista  obecności stanowi 
zał. nr 1 do protokołu /. 

 
Ponadto udział w obradach  Sesji wzięli : 
 
1. Burmistrz MiG Henryk Litka  
2. Sekretarz MiG Liliana Lenarczyk śurczak  
3. Skarbnik MiG ElŜbieta Juskowiak  
4. Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska  
5. Strajbel Sławomir – pracownik Urzędu  
6. Dyrektor Biblioteki Daria Rosiak  
7. Kierownik OSiR Witold Opielewicz  
8. sołtysi  

 
 

ad 2 Zatwierdzenie porządku obrad Sesji. 
 
 Przewodnicząca Rady  Janina Pawełczyk odczytała 
proponowany porządek obrad Sesji / porządek stanowi zał. nr 2 do 
protokołu / z zapytaniem czy ktoś z radnych  wnosi o poszerzenie 
porządku obrad Sesji . 
Radni nie wnieśli Ŝadnych dodatkowych punktów. 
RównieŜ w tym punkcie obrad Sesji Burmistrz nie wniósł o poszerzenie 
porządku obrad Sesji . 
Radni 15 głosami zatwierdzili proponowany porządek obrad Sesji. 
 

ad.3 Przyjęcie protokoły z obrad X 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 zastrzeŜń. 
 



ad.4 Przedstawieni informacji przez Burmistrza z 
działalności międzysesyjnej  . 
 
Informacja z działalności międzysesyjnej została przedstawiona przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Litka / informacja stanowi zał. 
nr.3  do protokołu  
. 
 Ad.5 Podjęcie uchwał w sprawach : 
 
 a/wybory ławników sądowych  
 
Glos w tej sprawie zabrała Pani Liliana Lenarczyk śurczak 
Sekretarz Miasta i Gminy ,która odczytała pismo Prezesa Sądu w 
sprawie ilości wybieranych osób do kolegium  
- do Sądu Rejonowego w Śremie 2 ławników  
- do Sądy Rejonowego w Środzie Wlkp. 1 ławnik z zakresu prawa 
pracy . 
Uchwała Rady z dnia 31 sierpnia 2011 roku został powołany zespół 
Opiniujący kandydatów na ławników sadowych  
Zespół po zweryfikowaniu wszystkich zgłoszonych dokumentów . 
przez 2 osoby ,pozytywnie te zgłoszenia zaopiniował. 
Dla przeprowadzenia wyborów  naleŜy powołać komisję wyborczą 
,która w myśl obowiązujących przepisów przeprowadzi tajne wybory.  
Wdo komisji wyborczej podano następujących radnych : 
Pani Dorota Jańczak  
Pan Jacek Woroch  
Pan Dariusz Grzegorczyk  
Komisja w powyŜszym składzie przygotowała kartki do glosowania z 
nazwiskami  
W wyniku przeprowadzonego głosowania osoby zgłoszone otrzymały 
następującą ilość głosów . 
Pani Barbara Gurdek     15 głosów  
Pani ElŜbieta Janicka     15 głosów  
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały w 
sprawie wyboru ławników . 
Uchwała nr XI/73/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. 
nr. 4 do protokołu . 
 

b/zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta i gminy na 
2011 rok   

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 

Skarbnik Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu do podjęcia tej 
uchwały powiedziała  ,Ŝe zarówno plan dochodów i wydatków ulega 
zmianie o kwotę  87.981,-zł. 

Są to dochody uzyskane m. innymi z  najmu i dzierŜawy 
składników majątkowych oraz przekształcenia prawa uŜytkowania 
wieczystego jak równieŜ  finansowania wydatków związanych z 
przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu . 



Natomiast wszelkie inne zmiany dotyczą zmian między 
paragrafami i na wniosek jednostek organizacyjnych  . 

Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych 
zapytań . 

Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
poddała projekt uchwały pod głosowanie . 

Uchwała nr XI/74/.11 została zatwierdzona 15 glosami i 
stanowi zał. nr 5 do protokołu . 

 
c/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dolsku – rejon 
ulicy Polnej I 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła ,Ŝe wszelkie prace które 
zmierzały do podjęcia tej uchwały zostały zakończone wobec 
powyŜszego  podjęcie tej uchwały jest uzasadnione I. 
 
Radny Kazimierz Pepliński – czy to jest robione na zlecenie 
właściciela tych gruntów . 
Radny Zbigniew Kierzkowski  - kto przy tych sprzedaŜach płaci za  
zawarcie aktów . 
Pan Sławomir Strajbel . 
- jeŜeli chodzi  na czyje zlecenie te wszystkie prace trwają to Pan radny 
ma słuszność na wyłączna prośbę właściciel a gruntów, 
- natomiast jeŜeli chodzi o koszty notarialne to zawsze  płaci  kupujący 
,jeŜeli  nie ma innej ugody między kupującym a sprzedającym . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
przedstawionej uchwały pod glosowanie . 
Uchwała nr XI/75/11 została zatwierdzona 15 glosami i stanowi zał.. 
nr 6 do protokołu . 
 
 d/wyraŜenia zgody na rozwiązanie umowy uŜytkowania 
wieczystego . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do projektu 
powiedziała ,ze w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności 
przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych  w Dolsku ,uŜytkownik wieczysty 
zwrócił się z wnioskiem o rozwiązanie umowy uŜytkowania 
wieczystego . 
Z uwagi na powyŜsze  zasadne jest przejęcie w/wym działek przez 
Gminę./ dotyczy to 3 działek m. innymi chodnika na Krupczynie. 
Radni do przedłoŜonego projektu nie wnieśli Ŝadnych zapytań  
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XI/76/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. 
nr 7 do protokołu . 
 
 
 



e/ zlecenia  Komisji Rewizyjnej badania złoŜonej  skargi. 
 

Głos w tej sprawie zabrała Pani Przewodnicząca, która wyjaśniła, Ŝe do 
Rady wpłynęła skarga Pana Zbigniewa Woźniaka a dotycząca  
połoŜenia trzech budynków gospodarczych  ,za meldowania osób oraz 
zmiany numeracji  oraz ulicy połoŜenia tych budynków    

 .W związku z tym ,Ŝe przepisy mówią ,Ŝe Komisja Rewizyjna  
przy Radzie  jest zobowiązana rozpatrzyć taka skargę  mam obowiązek 
przedstawić Wysokiej Radzie projekt takiej uchwały ,który  pozwoli 
Komisji Rewizyjnej na  zapoznanie się  tą przedstawiona przez Pana 
Wozniaka dokumentacją i sformułowanie odpowiedniego stanowiska w 
tej sprawie . 

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk 
zbadanie skargi złoŜonej przez Pana Zbigniewa Woźniaka . 

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w tej sprawie zostanie 
Wysokiej Radzie przedstawione na następnej Sesji . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod glosowanie . 

Uchwała nr XI/77/11 została zatwierdzona 14 głosami przy  
1 głosie  przeciwnym  i stanowi zał. nr 8 do protokołu .  
 
 
 f/ opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie 

zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Śremie.\ 

 
Projekt uchwały omówiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz 

Miasta i Gminy ,która wyjaśniła, Ŝe  Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła juz 
w tej kwestii jedną uchwałę i ta w zasadzie stanowi uzupełnienie uprzednio 
podjętej uchwały . 

W tamtej uchwale wyraŜono opinie pozytywna ,jednak Starostwo 
ponownie podejmuje uchwałę  gdzie będzie zawarta sprawa likwidacji majątku 
szpitala  i co zamierza z tym w przyszłości zrobić . 

W zasadzie  poprzez podjęcie kolejnej  uchwały  Rada ma wyrazić 
swoja opinie . 

Radny Kazimierz Pepliński dziękuje za wszelkie wyjaśnienia w tej 
sprawie jednak  to Starosta powinien nam się tłumaczyć ,. jest sprawa szpitala 
nic nie wiemy do tej pory jak  się tam dzieje  i jakie są  postępowania celem 
uratowania tego szpitala . 

Oni coś proponują a my mamy to zatwierdzić w ciemno . 
 
Radny Dariusz Grzegorczyk – tez tej sytuacji za bardzo nie rozumiem 

,chociaŜ jak raz wyraźili śmy opinie pozytywna  to chyba teraz teŜ taką 
naleŜałoby  wyrazić. 

Burmistrz MiG Henryk Litka  – szpital jest w tej chwili w likwidacji  
a została powołana nowa spółka  i w związku z tym Powiat musi podjąć 
decyzje co z tym majątkiem czy przekazuje spółce czy robi coś innego. 

Radna Renata Jankowiak – wiemy ,ze o wszystkim decyduje powiat 
ale dlaczego tego nie przyjadą nam na miejscu wytłumaczyć tylko chcą naszej 
decyzji bez konsultacji  . 



 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. 
Uchwała Nr  XI/78/11 została zatwierdzona w następujący sposób : 
Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych  
 2 radnych było przeciw  
5 radnych wstrzymało się od głosu  
Uchwała Nr XI/78/11została podjęta  i stanowi zał.. nr 9 do 

protokołu . 
 
g/wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie nieruchomości na okres 

powyŜej 3 lat . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska  Kierownik  

Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe w latach 
2010 – 2011  została zrealizowana inwestycja w zakresie poprawy 
infrastruktury turystycznej . 

W projekcie przewidziano powstanie na terenie plaŜy punktu 
gastronomicznego. 

Budowa obiektu wymaga znacznych nakładów  ,wobec tego proponuje 
się wydzierŜawienie terenu na okres powyŜej trzech lat  ,aby łatwiej pozyskać 
potencjalnego inwestora . 

Jest to teren 176 m2 . Uchwała mówi o wydzierŜawieniu powyŜej 3 lat 
ale myślimy o okresie 15 letnim  - czy uda nam się pozyskać inwestora trudno 
w tej chwili powiedzieć ,wszystko będzie realizowane w ramach przetargu . 

Radny Kazimierz Pepliński – czy juz ktoś jest tym zainteresowany . 
Pani Maria Marchlewska  nikt jeszcze się tą sprawa nie interesował 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – chcemy  dzierŜawę dać na 15 lat    
Na określonych warunkach  Ŝeby to dobrze funkcjonowało 

bezinwestycyjnie dla gminy. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli juz Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 

glosowanie . 
Uchwała nr XI/79/11 została zatwierdzona 14 głosami 1 głos 

wstrzymujący i stanowi zał. nr 10 
 
h/  zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Ostrowieczno  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk śurczak 

Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy ,która stwierdziła, Ŝe  zatwierdzenie tej 
uchwały  pozwoli na  rozwój tej miejscowości  i ubieganie się o środki  na 
polepszenie  warunków  rozwoju tej miejscowości. 

 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnego 

zapytania . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 

glosowanie  
Uchwała nr XI/80/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. 
 nr 11. 
 
 



ad. 6 Interpelacje i wnioski radnych . 
 
Pani Wiesława Szermelek - co dalej z budynkiem banku ,widzimy Ŝe 

budynek zagraŜa  ,jest wokół tego budynku bałagan . 
Co my w tej sprawie moŜemy zrobić. 
 
Radny Dariusz Grzegorczyk -  tak budynek zagraŜa zawaleniem 

,sytuacja właściciela jest skomplikowana  jest to osoba zbankrutowana / jest 
bardzo duŜo wierzycieli/  

Bank BBP  wystawił budynek na licytacje nikt do niej nie przystąpił. 
Sprawa w tej chwili stoi w miejscu . 
Radny Kazimierz Pepliński  
W Wieszczyczynie odbyło się zebranie wioskowe ,którego celem był 

podział funduszy sołeckich . 
Przebieg zebrania bardzo burzliwy  w związku z tym ,Ŝe z tych 

funduszy wieś ma utrzymać osobę zajmującą się prowadzeniem świetlicy . 
Zobowiązano mnie aŜebym ten temat poruszył na Sesji . 
Czy wobec tego ,Ŝe ten fundusz na inne sprawy nie starczy wieś moŜe 

liczyć na inne pieniądze z budŜetu . 
Mieszkańcy równieŜ nie chcą aŜeby oni mieli wycinać trawę na placu 

zabaw ,gdyŜ jak powiedzieli w Dolsku  robią to pracownicy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej . 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  
- te wszystkie wypowiedzi odnośnie Wieszczyczyna bardzo mnie 

bolą,gdyŜ jak wiemy  wieś ta w zasadzie ma wszytko . 
JeŜeli  chodzi o podział tych środków to musza one być wydatkowane 

zgodnie z przepisami . 
Wszystkie świetlice muszą być utrzymywane z funduszy sołeckich i to 

obowiązuje wszystkie wioski . 
Natomiast jeŜeli chodzi o wykaszanie placu zabaw to jeŜeli sami nie 

potraficie tego załatwić to niech wieś zatrudni pracownika i płaci z funduszu  
wioskowego . 
Nie moŜna tego porównywać z miastem  ,ale tu tez tylko wycinają te tereny  
które podlegają pod miasto . 
 
Natomiast wszystkie wioski robią to we własnym zakresie  i dla siebie , 
przecieŜ nie moŜna dopuścić do tego aŜeby to co zostało zrobione zostało 
zniszczone . 
Świetlice zostały  uruchomione i jeŜeli tam nie będzie osoba zatrudniona to te 
świetlice znowu nie będą Ŝyły . 
Tego chyba nie chcemy bo po nas  duŜy wkład w funkcjonowanie tej świetlicy. 
Radny Kazimierz Pepliński – ja tylko przekazuje to co było mówione na 
zebraniu wioskowym  ,ja te wszystkie argumenty słyszę i wiem o nich ale 
mieszkańcy tego nie słuchają. 
Pani radna Dorota Jańczak – teŜ poruszyła sprawę funduszu sołeckiego 
,wiemy ,ze z tego osoba która prowadzi świetlice ma być z tego funduszu 
płacona  jednak będziemy chcieli aŜeby kaŜda wieś dostała dodatkowe fundusz 
jako rekompensata za to wynagrodzenie., 
- druga sprawa poruszona przez Panią radna to  odwodnienie ul. Piaskowej / 
Ŝle to zostało wykonane , 



- prośba o przeprowadzenie remontu ul. Cichej. 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  
- sprawa odwodnienia ul. Piaskowej  wiem ,ze to nie zdaje egzaminu to co 
zostało zrobione ,woda musi gdzieś odpływać  i wobec tego będziemy się 
domagać zrobienia tego odwodnienia  tak jak to było planowane . 
- remont ulicy Cichej weźmiemy to pod uwagę iw latach następnych 
weŜmiemy to pod uwagę  ale moŜe przy współudziale gmin Śrem i 
Gostyń.  
 
 ad.7 Wolne głosy i wnioski. 
 
Pani Krystyna Trybu ś  - przy okazji tej sesji chciałabym podziękować 
radnym Rady Miasta i Gminy za finansowe wsparcie Chóru Lutnia z okazji 
110 lecia istnienia ,gdzie przy okazji tej uroczystości dokonano odnowienia  
sztandaru Chóru . 
Udało nam się to zrobić i sztandar  będzie chlubą naszej gminy. 
Natomiast przysłuchując się wypowiedzi Pana Peplińskiego odnośnie  
funduszy wioskowych  to niech wszyscy wezmą się za prace na rzecz tej wsi 
poniewaŜ wszystko juŜ macie zrobione  albo przykład wezcie z innych wiosek 
np. Nowieczka ,gdzie potrafią zarobić pieniądze np. na zabawach  
- sprawa szpitala tu poruszana to jestem wdzięczna radnym za troskę jaka w 
tym względzie wykazują natomiast gdzie są radni powiatowi ,była radna 
,poszła sobie i nie ma z kim rozmawiać, 
- sprawa budynku po byłym banku  jest to zła wizytówka ,wszystko zarasta  
- podobnie wygląda sprawa z wypuszczaniem psów ,jak się komuś zwróci na 
to uwagę to komentarze są róŜne ,przydała by tu się straŜ miejska . 
 
Pan Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  - wszystkie spostrzeŜenia o 
których mówiła Pani Trybus są bardzo słuszne ,jednak nie wszystko moŜna od 
ręki  załatwić . 
Chciałbym tu jeszcze mówić o jeszcze jednym zaniedbanym budynku ,to jest 
budynek po poczcie . 
PrzecieŜ tam tez wszystko niszczeje ,chcę tym tematem zainteresować 
Dyrektora poczty / który w rozmowie ze mną  stwierdził Ŝe nie wie o takiej 
sytuacji / . 
 
 Ad. 8 Zakończenie obrad Sesji. 
 
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która stwierdziła ,Ŝe 
program Sesji został wyczerpany ,podziękowała wszystkim za udział  
 i zakończyła obrady Sesji . 
 
 
 
protokolant      Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat    Janina Pawełczyk  
       


