
 
 
 
     P R O T O K ÓŁ  
 
  z obrad  XV Sesji  Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
  odbytej w dniu 28 grudnia 2011 roku  
 
  Obrady Sesji rozpoczęły się o godz. 11- tej  

– zakończenie Sesji o godz. 13-tej  
 
Radni obecni na Sesji wg zał. listy obecności  zał. nr 1 do protokołu  
Ponadto udział w Sesji wzięli : 
1. Henryk Litka – Burmistrz MiG  
2. Liliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz MiG  
3.  ElŜbieta Juskowiak Skarbnik M  iG  
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego  
5. Mirela Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego 
6. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  
7. Alicja Olschak Kierownik OPS , 
8. Daria Rosiak Dyrektor Biblioteki  
9. Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR  
10. sołtysi , mieszkańcy gminy Dolsk . 
11.   

Ad.1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad  
 

Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk która 
powitała radnych ,zaproszonych gości  oraz pozostałe osoby uczestniczące w 
obradach stwierdzając równocześnie ,ze na Sali obecnych jest 15 radnych  / na 
15 tu / wobec czego  Rada władna jest do podejmowania prawomocnych 
uchwał.  
Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 

 
ad. 2 Przedstawienie porządku obrad . 

 
Przewodnicząca Rady Jani na Pawełczyk przedstawiła proponowany porządek 
obrad  Sesji / radni porządek obrad otrzymali przy zaproszeniu  na Sesje / 
Czy wobec tego ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku obrad . 
Nikt z radnych nie wniósł o zmianę porządku obrad . 
RównieŜ Burmistrz nie poprosił o zmian e lub poszerzenie porządku  obrad . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady przeprowadziła glosowanie nad 
proponowanym porządkiem obrad  
Radni jednogłośnie 15 głosami zatwierdzili proponowany porządek obrad 
Sesji.. zał. nr 2 do protokołu . 
 
 
 
 
 



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

 
 

W tym punkcie obrad zabierając  głos Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe 
protokół taki został sporządzony w terminie  i znajduje się Biurze Rady . 
Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli  Ŝadnych zapytań i zastrzeŜeń. 
 
 
  
 Ad. 4 Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy 
z działalności międzysesyjnej . 
 
Informacja z działalności została  przedstawiona przez Burmistrza Miasta i  
Gminy Henryka Litka  – informacja stanowi zał.. nr 3 do protokołu . 
Radni do przedstawione informacji nie wnieśli Ŝadnych zapytań 
 
 
  Ad.5 Rozpatrzenie projektów uchwał Rady  

 
a/ w sprawie opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu 

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

 
Głos w tej sprawie zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która 
poinformowała radnych ,Ŝe Starosta przysłał w tej sprawie podjętą juŜ uchwałę 
Rady Powiatu celem wyraŜenia opinii przez naszą radę . 
Chcieliśmy aŜeby wszelkich informacji na temat szpitala  przedstawił nam Pan 
Starosta albo przedstawiciel szpitala . 
Pan Starosta otrzymał zaproszenie na Sesje jednak nikt z tego zaproszenie nie 
skorzystał  nawet nie pofatygowano się na zawiadomienie czy ktoś będzie na 
Sesji czy nie . 
Sytuacja szpitala jak jest to wszyscy wiemy nawet z własnych doświadczeń 
Była by tu okazja do wyjaśnienia pewnych kwestii jednak nie mamy takiej 
moŜliwości . 
Na sali  jest obecny radny powiatowy Pan Wojciech Dudziński  ,który jest 
równieŜ członkiem Zarządu Powiatu  moŜe wobec tego on udzieli pewnych 
wyjaśnień w tej kwestii . 
Pan Wojciech Dudziński  - chętnie udzielę pewnych wyjaśnień jednak 
chciałbym tu zaznaczyć ,Ŝe  mówię w swoim imieniu poniewaŜ nie zostałem 
oficjalnie upowaŜniony do składania wyjaśnień przez Pana Starostę. 
Ten projekt uchwały to juŜ trzeci z kolei ,który ma wyregulować pewne 
kwestie z dłuŜnikami  
Wiemy, Ŝe od 1 stycznia 2012  wchodzi likwidator do szpitala  i powstaje 
spółka która na nowo  kontraktuje usługi w NFZ. 
Wszystkie oddziały w szpitalu jakie są pozostaną nadal jak równieŜ powstanie 
nowy oddział  rehabilitacji neurologicznej . 
Będą  zawarte równieŜ kontrakty na usługi  w poradniach . 



Dobra wiadomość jest równieŜ taka ,Ŝe ten kontrakt będzie płacony w 100 %  a 
nie jak do tej pory pomniejszany o 25 % na długi. 
Pacjenci  nie powinni odczuć Ŝadnych zmian  na gorsze . 
Pani Renata Jankowiak -  przykro ciągle słyszeć ,Ŝe chcecie aŜeby nic się nie 
zmieniło  ,chcemy tu usłyszeć ,ze zmienia się coś na lepsze . 
Pan Wojciech Dudziński – przyznaję Pani racje ale  poprawa będzie 
widoczna w tym ,Ŝe otrzymamy 100 % kontrakt na te usługi   nie 
pomniejszony  25 %  na długi dla komornika . 
Pani Renata Jankowiak – dziękuję za Pana wypowiedzi  i udział na Sesji  ale 
mamy pewne zastrzeŜenia do Pana Starosty ,dostał zaproszenie i jak 
potraktował nas radnych , nie przybył l w ogóle aŜeby nie było dyskusji . 
Starosta źle nas potraktował , w szpitalu źle się dzieje ,pacjenci źle są 
traktowani  i wobec tego proponuje spotkanie ze starosta i Dyrektorem szpitala 
– proszę takie zaproszenie przekazać Panu Staroście . 
Radny Kazimierz Pepliński -  wiemy ,ze taka uchwała juŜ została podjęta i do 
czego wam jest potrzebna nasza opinia . 
W innych sprawach na przykład przy zatrudnianiu dyrektora nikt nas się o 
opinie nie pyta ,komu nasza opinia ma słuŜyć chyba ochronie pewnych ludzi w 
to zaangaŜowanych  
Pani Sekretarz Liliana Lenarczyk śurczak – państwo radni mają tu duŜo 
racji jednak w nawiązaniu do pisma jakie wpłynęło od Starosty ma być przez 
naszą radę wyraŜona opinia . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zadała pytanie radnym ,ze wobec tego 
jaka ma byc opinia radnych w tym względzie . 
Przeprowadziła glosowanie  
 5 radnych było za pozytywną opinią 
8 radnych było za negatywną  opinia  
 2 radnych wstrzymało się od głosu   
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała uchwałę  z negatywną 
opinią na ten temat . 
Uchwała nr XV/106/11 stanowi zał.. nr 4 do protokołu . 
 Głos zabrała Pani Zofia Kmiecik radna powiatu śremskiego . 
Pani Kmiecik podziękowała za udzielenie jej zabrania głosu w tym punkcie 
obrad .stwierdzając równocześnie ,Ŝe Rada w Dolsku postąpiła bardzo słusznie 
głosując negatywnie opinie w sprawie szpitala w Śremie . 
Wiemy, Ŝe to nic nie da ale ja jako radna powiatowa tez liczyłam ,ze będzie tu 
dziś Pan Starosta i teŜ coś więcej dowiem się o sytuacji w Szpitalu . 
TeŜ zadaję na  Sesjach takie pytania i odpowiedzi nie uzyskuję . 
 
 b/ zmieniającej uchwałę w sprawie budŜetu miasta i gminy Dolsk 
na 2011 rok . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik, która   w 
uzasadnieniu powiedziała ,ze  zwiększa się planowane dochody o kwotę 
22.870,-zł i ustala się łączną  kwotę dochodów  20.296.197,-zl  
Równocześnie zwiększą  się wydatki teŜ o kwotę 22.870,-zł i wynoszą one 
22.538.858,-zł. 
Deficyt budŜetu w kwocie 2.242.661,-zl  zostanie sfinansowany przychodami 
kredytów ,poŜyczek i emisji obligacji komunalnych . 
 



Plan dochodów w dziale rolnictwo o łowiectwo zwiększył się  o kwotę 
634.599,-zł tytułem kary za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego 
– budowa kanalizacji sanitarnej Księginki Małachowo I etap  
Natomiast plan dochodów w dziale  gospodarka gruntami i nieruchomościami 
zmniejsza się o kwotę 631.807,-zł. 
Radny Hieronim Szczepaniak – czy wobec tego ,Ŝe  nie wypłaciliśmy 
wszystkich pieniędzy za kanalizację Małachowo Ksieginki to te pieniądze 
zostają w budŜecie i będą nadwyŜką budŜetową. 
Pani  ElŜbieta Juskowiak – to jest kwota naliczona jako odsetki od 
nieterminowego wykonania zadania . 
Jest to wszystko zgodne z umowa , wykonawca otrzymał zawiadomienie które 
potwierdził odbiorem  i był świadomy tej konsekwencji . 
Co dalej będzie nie wiemy  moŜe  iść do sadu z powództwa cywilnego  
Natomiast jeŜeli chodzi o to czy te fundusze będą nadwyŜka budŜetowa to w 
tej chwili nie moŜemy powiedzieć poniewaŜ rok jeszcze się nie zakończył. 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod glosowanie . 
Uchwała nr XV/107/11 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał.. nr 5 
do protokołu . 
 
 C/ 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 w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe  jest to projekt uchwały 
porządkujący te sprawy i dotyczy to  nieruchomości połoŜonej w Dolsku ul 
.Kościańska . 
Wiemy , ze  w takich przypadkach Rada do tej pory udzielała 75 % bonifikaty 
stąd prośba o podjęcie tej uchwały . 
Radni nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XV/108/11została zatwierdzona 15 głosami  i stanowi zał.. nr 6 
do protokołu  
 

d/ budŜetu miasta i gminy Dolsk na 2012 rok . 
 

W pierwszej kolejności glos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  
który powiedział ,Ŝe będzie to dość trudny rok szczególnie Ŝe brakuje funduszy 
na inwestycje  
Inwestycji do tej pory zostało duŜo wykonanych ,gdzie juŜ musimy 
zabezpieczyć środki na spłatę kredytu ,wykup obligacji, odsetki . 
AŜeby realizować następne inwestycje to w roku 2012 na to nas nie stać ,gdyŜ 
na inwestycje musimy mieć wkład własny .  
Na rok 2012 priorytetem będzie wykonanie dochodu a nawet przekroczenie 
tego dochodu .. 
Taka polityka budŜetowa trwać będzie 2 lata  i spowoduje to wzrost  w 
następnych latach ,gdyŜ liczymy na dodatkowe dochody . 



Przykładem  jest  powstający   tor w Międzychodzie ,turystyczna baza w 
Drzonku  oraz uruchomienie ferm wiatrakowych .Ogółem plan dochodu na rok 
2012 wynosi 15.614.215,-zl  
Natomiast wydatki to kwota 13.997.815,-zł.  
Opracowując budŜet na 2012 rok przyjęto wzrost stawek podatków i opłat 
lokalnych  o 4,2 %  
Do podatku rolnego przyjęto cenę zyta  za 1 q 59,-zl.  
Poszczególne działy otrzymują tyle funduszy aŜeby mogły dobrze się 
realizować 
Wiemy ,ze musieliśmy z duŜo rzeczy zrezygnować ale budŜet musieliśmy tak 
sformułować aŜeby został przyjęty przez  Regionalną Izbę Obrachunkową . 
Następnie głos  zabrała Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy 
,która odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  wyjaśniając, Ŝe 
opinia nie jest w pełni pozytywna jest z pewnymi zastrzeŜeniami które  
musiały być uwzględnione  w tej uchwale zatwierdzającej budŜet. .opinia 
stanowi zał.. nr 7 do protokołu  
Pani Skarbnik przedstawiła autopoprawki do budŜetu 2012 roku . 
Te autopoprawki  muszą być uwzględnione ,gdyŜ RIO  ma zastrzeŜenia  co do 
zadłuŜenia gminy i zaliczenia wszystkiego do dochodu . 
Radni do wyjaśnień w sprawie budŜetu miasta i gminy na rok 2012 nie wnieśli 
Ŝadnych zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie  
Uchwała nr XV/109/11 została zatwierdzona 14 głosami  
1 radna wstrzymała się od głosu . 
Uchwała stanowi zał. nr 8 do protokołu . 
 

e/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Dolsk na lata 2012-2022. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 
Gminy ,która stwierdziła ,ze ta uchwała jest ściśle powiązana z uchwała 
budŜetową  i zgodnie z zaleceniami RIO ,gdzie tylko w zadania na 
poszczególne lata planujemy tylko wkład własny  stąd konieczność podjęcia 
takiej uchwały . 
Radni do projektu tej uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie .  
Uchwała nr XV/110/11  została zatwierdzona 14 głosami przy 1 głosie 
wstrzymującym i stanowi zał.. nr 9 do protokołu  
 
  Ad.6 Interpelacje i wnioski radnych . 
 
Glos zabrał radny Zbigniew Kierzkowski  ,. ,który  poruszył sprawę odbierania 
wykonanych robót . Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu przedstawił ,Ŝe w 
ostatnim okresie podpisano porozumienie w sprawie  usterek na plaŜy i 
parkingu ,które mają być usunięte do kwietnia 2012 roku . 
.Jest prośba aŜeby przy takich porozumieniach i sprawdzaniach usterek 
uczestniczył ktoś z  komisji gospodarczej ,tez mamy w tym zakresie duŜo 
uwag. 



Innych zapytań w tym punkcie nie było. 
 
  Ad. 7 Wolne glosy i wnioski . 
 
Pani Krystyna Trybu ś . 
Była tu mowa o słuŜbie zdrowia ,powiem krótko ,słuŜba zdrowia jest chora ale 
dziękujmy ,Ŝe na naszym terenie jeszcze szpital istnieje . 
Natomiast chciałabym radnym ,Panu Burmistrzowi i wszystkim pozostałym 
złoŜyć  najserdeczniejsze Ŝyczenia na nowy rok 2012  w imieniu własnym  i 
chóry Lutnia  i dziękuję im za podejmowanie zasadnych i mądrych decyzji  
Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk – dziękuje  za tak miłe Ŝyczenia i 
słowa  i chciałabym równieŜ wszystkim obecnym złoŜyć najserdeczniejsze 
Ŝyczenia i duŜo zdrowia w nowym 2012 roku . 
 
 
  Ad. Zakończenie obrad Sesji . 
 
Porządek obrad Sesji został wyczerpany zamykam obrady XV Sesji Rady 
Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat     Janina Pawełczyk 

 
 
 


