
 
 
   P R O T O K Ó Ł  
 
  Z obrad X Sesji Rady Miasta mi Gminy Dolsk  

odbytej w dniu 31 sierpnia 2011 roku  
 
 
 ad.1 Otwarcie X Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
  
Otwarcia X Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk dokonała Przewodnicząca Rady 
Janina Pawełczyk ,która powitała radnych  ,Ŝe na Sali obecnych jest 14 
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 Miasta i Gminy Henryk Litka  
2. Sekretarz Miasta i Gminy Liliana Lenarczyk śurczak  
3. Skarbnik Miasta i Gminy ElŜbieta Juskowiak    
4. Kierownik Referatu Obywatelskiego Maria Marchlewska 
5. Kierownik Referatu Obywatelskiego Mirela Godawa  
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 / radni porządek obrad  otrzymali 
wraz z zaproszeniem na dzisiejszą Sesje / z zapytaniem czy ktoś z 
radnych  wnosi o poszerzenie proponowanego porządku obrad 

Radni nie wnieśli Ŝadnych dodatkowych punktów . 
Natomiast głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka   ,który 
wystąpił z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad  Sesji o podjęcie 
dwóch  uchwał . 
Uchwały dotyczyłyby poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony 
Środowiska i poŜyczki uzupełniającej na wykonanie kanalizacji Księginki 
– Małachowo  
Uchwała w sprawie zaciągnięcia poŜyczki juŜ była podjęta jednak w tej 
chwili mamy informację ,Ŝe moŜemy wziąść poŜyczkę .w WFOŚ i to nas 
będzie kosztowało taniej poniewaŜ ta poŜyczka podlega umorzeniu w 
wysokości 30 % . 
Wobec tego jest konieczność podjęcia tych uchwał.. 
Przewodnicząca  Rady Janina Pawełczyk poddała wniosek Pana 
Burmistrza pod głosowanie . 
Radni 14 głosami zatwierdzili poszerzony porządek obrad . 
 
 
 



Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk . 
Zabierając w tym punkcie głos Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  
stwierdziła, Ŝe protokół taki został sporządzony i znajduje się w Biurze 
Rady . 
Radni do protokołu nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń. 
 
 
 Ad.4 Przedstawienie 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 . 
Radni do przedłoŜonej informacji przez Burmistrza nie zgłosili Ŝadnych 
zapytań. 
 
 Ad.5 Podjęcie uchwał w sprawach : 
  
  a/ ustalenia sieci prowadzonych  przez Gminę Dolsk  
publicznych przedszkoli. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik Referatu 
Obywatelskiego ,która wyjaśniła, Ŝe w związku z tym ,Ŝe została podjęta 
uchwała o włączeniu do Przedszkola Dolsk Przedszkola w Wieszczyczynie 
zachodzi konieczność ustalenia  sieci tych przedszkoli . 
Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę  Dolsk publicznych przedszkoli  
Przedszkole Samorządowe Stokrotki  w Dolsku z siedziba w Dolsku 
z następującymi filiami  
Mszczyczyn  
Ostrowieczno  
Małachowo  
Wieszczyczyn  
Ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę Dolsk publicznych przedszkoli 
spowodowane jest dostosowaniem zaistniałej sytuacji do obowiązującego 
stanu faktycznego. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie  . 
Uchwała Nr  X/65/11 została zatwierdzona 14 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  powiedziała ,Ŝe zarówno plan dochodów i 
wydatków  zwiększa się o kwotę 107.151,-zł  . 
Są to dotacje  w szczególności  na zwrot części wydatków wykonanych w 
ramach funduszu sołeckiego za 2010 rok oraz  zwiększenia dotacji celowe 
na wypłatę zasiłków okresowych  oraz dofinansowanie realizacji programu 
pomoc państwa w zakresie doŜywiania. 



Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr X/66/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 5 
do protokołu . 
 
  c/ powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
sądowych  
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak 
Sekretarz Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe w 
związku z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20 
maja 2011 r. o ustaleniu liczby ławników ,którzy  maja być wybrani przez 
Rade Miasta i Gminy Dolsk  do Sądu Rejonowego w Sremie wybranych 
ma być 2 ławników  ,do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. do orzekania 
spraw z zakresu prawa pracy 1 ławnik . 
Zgodnie z art. 163  ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych  który 
stanowi ,ze przed przystąpieniem do wyborów  rada gminy powołuje 
zespół ,który przedstawia na sesji rady gminy swoja opinie o zgłoszonych  
Kandydatach , w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 
określonych w ustawie . 
Podjęcie uchwały jest niezbędne i uzasadnione 
 W skład tego zespołu proponuje się następujące osoby  
1.Jan Rzepczyński 
2.Lech Dworaczyk  
3.Liliana Lenarczyk Źurczak  
4.Stefania Gagat  
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod glosowanie  
Uchwała nr X/67/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 6 
do protokołu . 
 
  d/zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz 
uŜytkownika wieczystego. 
 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska  Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która  w uzasadnieniu do projektu powiedziała, 
Ŝe  uŜytkownik wieczysty działki połoŜonej w Ostrowiecznie oznaczonej 
numerem geodezyjnym 142/1 złoŜył wniosek o umoŜliwienie nabycia 
przedmiotowej nieruchomości w prawo własności /dot. to Pana 
Ciachowskiego Marcina / 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań i 
zastrzeŜeń .    
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  poddała 
projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr X/68/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 7 
do protokołu .   
 
 
 



e/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 do projektu uchwały 
powiedziała ,ze ustawa o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego 
w prawo własności określiła zasady przekształcenia oraz sposób ustalenia 
opłaty . 
W myśl przepisów  ustawy właściwy organ w tym wypadku Burmistrz za 
zgoda Rady moŜe udzielić bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
wieczystego w prawo własności ,jeŜeli nieruchomość jest zabudowana na 
cele mieszkaniowe lub przeznaczona na tego rodzaju zabudowę . 
Bonifikaty juŜ takie były udzielana  w wysokości 75 % ,stąd propozycja 
takiego samego procentu bonifikaty i dotyczy to Państwa Renaty i 
Sławomira Michalak ze Śremu / nieruchomość połoŜona w Dolsku ul. 
Krupczyn ./ 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod glosowanie . 
 
Uchwała Nr X/69/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 8 
do protokołu . 
 
 
  f/uchylenia uchwały w sprawie przekazania majątku zespołu 
ORLIK do MGOSiR 
 . 

Projekt uchwały przekazała Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy  informując radnych ,Ŝe w roku 2009 w listopadzie została 
podjęta przez Radę uchwała o przekazaniu ORLIKA do MGOSiR . 
Proponuje się uchylenie tej uchwały z uwagi na moŜliwości odzyskania 
przez Urząd  zapłaconego podatku vat przy realizacji tej inwestycji . 
Stąd prośba do radnych o podjęcie tej uchwały z tym ,Ŝe z dniem 1 
września ORLIK zostanie przekazany do MGOSiR . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
glosowanie . 
Uchwała Nr X/70/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 9 
do protokołu. 
 
  g/ zmieniając uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta 
i Gminy ,która wyjaśniła, Ŝe w związku z moŜliwościami uzyskania 
poŜyczki preferencyjnej oprocentowanej 0,5 5  redyskonta weksli z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki wodnej w 
Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „budowa kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami ,przepompownia ścieków i rurociągów  tłocznych  



dla m. Księginki i Małachowo  wraz z przyłączami  do istniejącej 
infrastruktury w miejscowości Dolsk  w kwocie 1590.000,-. 
Planowany kredyt długoterminowy w kwocie 710.000,-zł na planowane 
spłaty  zaciągniętych  kredytów ,poŜyczek ,wykup obligacji komunalnych  
zaciągniętych wcześniej na realizowane zadanie inwestycyjne wiąŜe się z 
koniecznością zaciągnięcia  kredytu długoterminowego  
Stąd konieczność podjęcia nowej uchwały gdyŜ jest to bardzo korzystne  
Kredyt  umarzalny w 30 % . 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie  
Uchwała nr  X/71/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 
10 do protokołu . 
 
 
  h/zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  na sfinansowanie 
budowy kanalizacji sanitarnej na wsi . 
 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak  Skarbnik Miasta 
i Gminy ,która powiedziała ,Ŝe uchwała ta jest ściśle  powiązana  z 
poprzednio podjętą uchwałą  ,gdzie uzyskamy  dlugoterminową poŜyczkę z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na wsi . 
Podjęcie takiej uchwały pozwoli nam na sfinalizowanie tego zadania w 
sposób korzystniejszy jakbyśmy wzięli na to kredyt . 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr X/72/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał.. nr  
11 do protokołu. 
 
 
Ad.6  Interpelacje i wnioski radnych 
  
Pani Wiesława Szermelek  poruszyła następujące sprawy -- widzimy ,Ŝe 
trwa remont drogi 434 czy na ul. Sw. Ducha  wzdłuŜ tej ulicy są 
przewidziane do postawienia  ekrany albo inne zabezpieczenia ,gdyŜ jak 
widzimy  jest to bardzo trudny odcinek  dla pieszych  
- przy byłym budynku banku na Placu Wyzwolenia są bardzo zaniedbane 
chodniki, czy nie moŜna zmusić właściciela aŜeby zrobił z tym porządek ., 
- widzimy ,Ŝe gdy nasze obiekty turystyczne zostały pięknie 
wyremontowane i kaŜdy zauwaŜy, Ŝe mamy coraz więcej turystów  czy nie 
warto by było  zrobić pamiątek o Dolsku i dać do sprzedaŜy poniewaŜ tego 
brakuje – mam równieŜ propozycje dla punktu informacyjnego 
turystycznego aŜeby była zrobiona odpowiednia pieczątka turystyczna 
gdyŜ są osoby które chcą mieć potwierdzenia  pobytu w naszym 
miasteczku . 



Pan Burmistrz Henryk Litka   - odnośnie ekranów powiem w ten sposób 
,ze zainstalowanie ich na tej ulicy jest niemoŜliwe – ulica zbyt wąska ale 
będziemy w tej sprawie jeszcze rozmawiać z wykonawcą., 
- -sprawa uporządkowania chodnika przy budynku na Placu Wyzwolenia – 
widzę jak to wygląda , właściciela nie moŜemy znaleść ,ale postaram się 
aŜeby nasi pracownicy  uporządkowali  ten teren chociaŜ zdaję sobie Ŝe 
tam istnieje zagroŜenie  gdyŜ w kaŜdej chwili moŜe odpaść tynki. 
Szukamy sposobu na rozwiązanie tego problemu . 
- sprawa turystyki – dziękuję za tak miłe słowa chociaŜ przyznaję ,Ŝe słyszę 
takie słowa coraz częściej . 
Zrobiliśmy w tym zakresie duŜo i to się chwali ,jestem za pomysłem w 
sprawie pamiątek jak równieŜ za odpowiednią pieczątką turystyczną.. 
 
Pan Jacek Woroch – jesteśmy przy budowie tej drogi czy nie moŜna by 
było wziąść pod uwagę sprawy załoŜenia odpowiednich barierek na 
zakręcie przy Panu Kościelniaku tam równieŜ jest bardzo niebezpiecznie . 
Pan Kazimierz Pepliński – czy  ten remont  na drodze Masłowo został juz 
zrobiony , 
Pan Burmistrz Henryk Litka  – 
- sprawa barierek  - wszystkie uwagi są zawsze przekazywane wykonawcy  
i moŜe uda nam się coś w tej sprawie zrobić , 
- natomiast jeŜeli chodzi o  wykonanie remontu drogi Masłowo  – 
Wieszczyczyn to w tej chwili jest o tylko  prowizorycznie zrobione. 
Przetarg nas zaskoczył – mieliśmy na to zadanie 70 tys. zł a przetarg  
wykazał kwotę 200 tys.zl. . 
Na to nas nie było stać . 
Wobec tego będziemy to robić etapowo, najpierw ubijemy te dziury  
odpowiednim kruszywem a roku 2012 połoŜymy asfalt . 
JeŜeli pozyskamy na to odpowiednie fundusze to przyspieszymy 
wykonanie tego zadania .   
Radny Roman Ratajczak – czy tego zuŜytego asfaltu z drogi  434 nie 
moŜna by było pokruszyć i wykorzystać na drogi. 
- druga sprawa to naleŜy przypilnować wykonawcę tej drogi aŜeby  usunął 
wszystkie zniszczenia bocznych dróg np . w  Małachowie kierunku  
bloków był zrobiony asfalt  są tam w tej chwili duŜe zniszczenia .  
Burmistrz Henryk Litka  – pomysł  z wykorzystaniem tego starego asfaltu  
bardzo dobry jednak to jest niemoŜliwe   do realizacji . 
Firma która to wykonuje na nasze rozmowy w tym zakresie nie reaguje , 
podobnie wygląda sprawa z płytkami chodnikowymi . 
Widzimy ,ze na Gostyńskim Przedmieściu  są zakładane nowe płytki , stare 
by się nam przydały i tu teŜ nie ma tematu . 
Radny Rusiak Zenon – trwa remont drogi ale czy nie moŜna by było im 
zwrócić uwagi aŜeby  postawili znaki szczególnie  kierunek na Międzychód 
,wszystko leŜy na poboczu . 
Burmistrz MiG Henryk Litka   
Temat tych znaków jest często  poruszany  ale widzimy ,Ŝe efektu nie ma .  
Radna  Wiesława Szermelek juŜ kilkakrotnie poruszałam sprawę  wieŜy 
widokowej . 



Wiem ,ze nie jest to moŜliwe do realizacji natychmiast ale  jest prośba czy 
nie moŜna by było tu starać się o unijne fundusze ,poniewaŜ wiemy ,Ŝe 
okolice Dolska są piękne i taka wieŜa by się przydała . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  tak inicjatywa by była bardzo piękna ale w 
tej chwili niemoŜliwa do realizacji ,przecieŜ wszyscy wiemy ,Ŝe przy 
pozyskaniu funduszy unijnych musimy mieć równieŜ wkład własny a na to 
nas  w tej chwili nie stać. 
 

Ad.7 Wolne glosy i wnioski. 
  
Sołtys wsi Brześnica Kazimierz Wabiński  poruszył sprawę 

uporządkowania poboczy na drodze do Brześnicy  
Wszystko zarasta  szczególnie krzewów ,które wymagają wycięcia  
Burmistrz MiG Henryk Litka – przyjmujemy do pytanie do realizacji . 
 
Ad. 8 Zakończenie obrad Sesji. 
 
PoniewaŜ  porządek obrad został wyczerpany Przewodnicząca Rady 

Janina Pawełczyk  podziękowała wszystkim za udział i zakończyła obrady 
X Sesji Rady Miasta mi Gminy Dolsk . 

 
 
 
Protokolant     Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat   Janina Pawełczyk   
 


