
 
 
 
    P R O T O K O Ł   nr XVI/12  
 
  z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
  z dnia 1 lutego 2012 roku  
 
  Radni obecni na Sesji wg zał. listy obecności  za ł. nr 1 do protokołu  
 
  Ponadto udział w Sesji wzięli : 
 
  1.Henryk Litka - Burmistrz MiG   
  2.Liliana Lenarczyk-śurczak Sekretarz MI G  
  3.ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG  
  4.Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego  
  5.Mirela Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego  
  6.Witold Opielewicz – Kierownik MGOSiR  
   7.Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki  
  8.Alicja Olschak – Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej  
  7. sołtysi  
 
   Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad  
 

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady 
,która powitała radnych i zaproszone osoby i stwierdziła ,Ŝe na sali obecnych 
jest 15 radnych / na 15 –tu / wobec tego Rada władna jest do podejmowania 
prawomocnych uchwał. . 
 
  Ad.2 Przedstawienie porządku obrad .zał. nr 2 do protokołu  
 
Zabierając w trym punkcie obrad glos Przewodnicząca Rady odczytała 
proponowany porządek obrad Sesji jaki radni otrzymali wraz z zaproszeniem 
na sesje z zapytaniem czy ktoś z radnych wnosi o poszerzenie porządku obrad 
Sesji  
Radni do porządku obrad nie wnieśli Ŝadnych poprawek  
Natomiast głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy ,który poprosił o poszerzenie  
porządku obrad sesji o podjęcie uchwały w sprawie zmiany budŜetu na rok 
2012 oraz wyraŜenia w formie oświadczenia radnych w sprawie złoŜenia 
sprzeciwu wobec zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
dotyczących likwidacji Sadu Rejonowego w Śremie . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała wniosek pod głosowanie . 
Radni jednogłośnie głosowali za poszerzeniem porządku obrad Sesji. 
 
  Ad.3  Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta mi 
Gminy Dolsk  
Przewodnicząca  Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, Ŝe  protokół taki został 
sporządzony w terminie i znajduje się  w Biurze Rady . 



 
  Ad.4 Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy z 
działalności międzysesyjnej . 
  . 
Informacja taka została przedstawiona przez Burmistrza MiG Henryka Litka  
I stanowi zał. nr 3 do protokołu  
 
  Ad. 5 Przedstawienie informacji o wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego . 
 
Informacja została przedstawiona przez Panią Mirel ę Godawa Kierownika 
Referatu Obywatelskiego – informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu . 
Według przedstawionej informacji wynika ,Ŝe łącznie na  wynagrodzenie 
nauczycieli bez dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego wydatkowano 
kwotę 2.838.175,08,- zł  to jest o 223.650,48,-zł więcej niŜ przewiduje Karta 
Nauczyciela . 
Wobec powyŜszego dodatkowo nie będziemy dopłacać do  średniego 
wynagrodzenia  gdyŜ  nasi nauczyciele to średnie wynagrodzenie przekroczyli. 
 
 
  Ad.6 Przedstawienie sprawozdań  przez Komisje Rady . 
 
  a/ rewizyjną  
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011 przedstawił 
Przewodniczący Komisji Roman Drews – sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do 
protokołu . 
 
  b/ oświaty ,kultury i sportu . 
 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Jacek Woroch – 
sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do protokołu . 
 
  c/inwestycji i spraw gospodarczych  
 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Zbigniew Kierzkowski   
Sprawozdanie stanowi zał. nr 7 do protokołu  
 

d/ ochrony środowiska  
 

Sprawozdanie zostało przedstawione przez Przewodniczącą Komisji Renatę 
Jankowiak i stanowi zał.. nr 8 do protokołu . 
 
 Radni do przedstawionych przez Przewodniczących Komisji nie wnieśli 
Ŝadnych zapytań. . 
Glos zabrała  Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która stwierdziła, Ŝe 
wszystkie komisje w roku 2011 swoje plany w całości zrealizowały  i 
podziękowała Przewodniczącym Komisji za sprawne  działania wszystkich 
komisji Rady . 



 Ad.7 Rozpatrzenie projektów uchwał Rady na 2012 rok  
 
 a/planu pracy komisji rewizyjnej na 2012 rok  
 
Projekt planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2012 przedstawił 
Przewodniczący Komisji Roman Drews . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XVI/111/12 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 9 
do protokołu . 
 
 b/planu pracy komisji oświaty ,kultury i sportu na 2012 rok  
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Jacek Woroch 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XVI/112/.12  została  zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 
10 do protokołu . 
 
 c/planu pracy komisji  inwestycji i spraw gospodarczych na 2012 
rok . 
 
Plan pracy komisji przedstawił Przewodniczący Komisji Zbigniew 
Kierzkowski . 
Przewodnicząca  Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie .  
Uchwała nr XVI/113/12 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 
11 do protokołu . 
 
 d/planu pracy komisji inwestycji i spraw gospodarczych na 2012 
rok . 
 
Projekt planu pracy komisji na rok 2012 przedstawiła Przewodnicząca 
Komisji Renata Jankowiak . 
Plan pracy został zatwierdzony 15 glosami radnych i uchwała nr 
XVI/114/.12 stanowi zał. nr 12 do protokołu  
 

e/aktualizacji Programu ochrony Środowiska dla Gminy Dolsk na 
lata 2011-2012  z perspektywa do 2016 roku wraz z prognoza 
oddziaływania na środowisko . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  

Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła, Ŝe zgodnie z nowymi przepisami 
jakie w tym zakresie obowiązują  jest potrzeba  aktualizacji tego programu 

Stad konieczność wywołania tej uchwały . 
Radni do projektu uchwały nie zgłosili Ŝadnych zapytań. 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 

poddała projekt uchwały pod głosowanie  . 
Uchwała nr XVI/115/12 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi 

zał.  nr 13 do protokołu .  
 



f/Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Dolsk na lata 2012 – 2017 . 

 
Projekt tej uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 

Kierownik  Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła ,Ŝe w roku 2007 była 
taka uchwała podjęta ,przepisy jednak tak ulegają szybko zmianie ,Ŝe jest 
potrzeba podjęcia nowej uchwały  

Radny Dariusz Grzegorczyk – ile mamy na rok 2012 przeznaczonych 
mieszkań komunalnych do sprzedaŜy  

Pani Maria Marchlewska – ten program ogólnie to ujmuje , moŜemy 
planować ale wiemy ,ze nie wszystko udaje nam się sprzedać 

Radny Dariusz Grzegorczyk – ile w ogóle jest złoŜonych  wniosków 
do Urzędu o przydział mieszkań. 

Pani Maria Marchlewska – w tej chwili jest około 30 mieszkań w tym 
3 wyroki z eksmisjami ,które przy  wolnym mieszkaniu mają pierwszeństwo 
przydziału. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod glosowanie . 

Uchwała nr XVI/116/12 została zatwierdzona 15 glosami i stanowi 
zał. nr 14 do protokołu. 

 
g/ zmiany budŜetu na rok 2012  

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG ,która 
wyjaśniła, Ŝe w uchwale budŜetowej na rok 2012 została ujęta nadwyŜka 
budŜetowa ,która powinna być juŜ odpowiednio podzielona i stąd potrzeba 
podjęcia tej uchwały ,gdzie propozycje są następujące  
  -100 tys. zł  zaplanować jako rezerwę na wynagrodzenia / gdyŜ jak wiemy we 
wszystkich jednostkach te kwoty zostały obniŜone, 
- 400 tys. zł  zaplanować na wykup obligacji co pozwoli na zmniejszenie 
wskaźnika zadłuŜenia  do około 56 % . 
 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca .Rady poddała projekt uchwały pod 
glosowanie . 
Uchwała Nr XVI/117/12 została zatwierdzona 15 glosami i stanowi zał. nr 
15 do protokołu . 
 
 Ad. 8  Podjęcie oświadczenia przez Radnych w sprawie sprzeciwu 
wobec zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
dotyczących  likwidacji Sądu Rejonowego w Śremie. 
 
Glos w tej sprawie zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  ,który 
wyjaśnił ,Ŝe wszystkie sąsiednie samorządu  podejmują w ramach protestu 
takie oświadczenia ,gdyŜ jak wszyscy słyszeliśmy  mamy równieŜ podlegać 
pod Sąd  w Kościanie  
Była w tej sprawie delegacja  z naszego rejonu u Ministra  Sprawiedliwości ale 
jaki tego będzie efekt to nie wiemy . 
Wiemy ,ze to nam duŜo skomplikuje załatwienie spraw  ale tylko w tej sprawie 
moŜemy podjąć takie oświadczenie . 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała proponowaną treść 
oświadczenia i radni 15 głosami zatwierdzili tą treść  
/ treść oświadczenia stanowi zał.. nr  16 do protokołu . 
 
 Ad. 9 Interpelacje i wnioski radnych . 
 
Radny Zenon Rusiak – wiemy ,ze duŜo się słyszy o przeznaczeniu pewnych 
kwot przez samorządu na ochronę zdrowia , czy wobec tego nasza gmina tez 
cos przeznacza na to . 
PoniewaŜ miałem zapytania mieszkańców Międzychodu ,gdzie dzieci chodzą 
do Bodzyniewa do szkoły czy  teŜ dziewczynki do lat 13 będą  miały zapłacone  
za szczepienia  przeciw rakowi szyjki macicy .  
PoniewaŜ gmina Śrem  za to płaci . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – temat ten był podjęty przez nasza gminę 3 
lata temu ,jednak radni zdecydowali ,Ŝe  nie będziemy za to płacić poniewaŜ  
opinie na ten temat są róŜne . 
 
Medyczne opracowania są niejasne  więc temat ten nie został podjęty  
Radny Kazimierz  Pepliński – słyszeliśmy w sprawozdaniu Pana Burmistrz 
Ŝe przetarg na plaŜe w Dolsku został uniewaŜniony i co z tym dalej ,jakie 
konsekwencje wobec tej osoby co nie podpisała umowy a wygrała  
Burmistrz MiG Henryk Litka  – widzimy co z tego wyszło ,a konsekwencja 
jest tylko to ,Ŝe przepada wadium w kwocie 200,-zl. 
Radny Kamil Jankowiak czy ta osoba moŜe ponownie przystąpić do 
przetargu . 
Pani Maria Marchlewska – tak moŜe przystąpić i właśnie tego się obawiamy 
jak to będzie wyglądało przy następnym przetargu  
Przetarg jest zawsze prawidłowo ogłaszany ,kaŜdy kto do niego przystępuje nie 
moŜe powiedzieć później  ,Ŝe  warunków dobrze nie przeczytał . 
Radny Zbigniew Kierzkowski – słyszeliśmy Ŝe Selekt juŜ pracuje nad nową 
ustawa śmieciową – jest wobec tego prośba aŜeby nas informowali o 
wszystkich zasadach a szczególnie o kosztach wywozu  na bieŜąco . 
Radna Renata Jankowiak – na poprzedniej Sesji prosiłam o zorganizowanie 
spotkania ze Starostą i Dyrektorem Szpitala i co z tym dalej czy do takiego 
spotkania dojdzie  i kiedy . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – sprawa spotkania jest aktualna i 
jeŜeli jest w dalszym ciągu taka wola radnych to na następna Sesje  
wystosujemy odpowiednie zaproszenia . 
Radny Dariusz Grzegorczyk – co dalej ze szkołą w Małachowie . 
Komisje   wystosowały w tej sprawie do Pana Burmistrza odpowiednie 
stanowiska w tej sprawie i jak ta sprawa dalej wygląda / 
Odpowiedzi udzieliła Pani Mirela Godawa Kierownik Referatu 
Obywatelskiego . 
Tak odpowiednie stanowiska komisji wpłynęły do Pana Burmistrza co 
pozwoliło na podjęcie odpowiednich kroków w tej sprawie. 
W dniu 19 stycznia zorganizowano pierwsze spotkanie z Dyrektorami szkół, 
gdzie  tą sprawę omówiono . 
Następnie w dniu 24 stycznia zorganizowano spotkanie  z radnymi ,sołtysami z 
miejscowości Księginki i Małachowa celem przybliŜenia tego tematu  
Nie ma mowy o Ŝadnej likwidacji tej szkoły tylko przekształcenie  w oddział 



1-3 / w tej sprawie nie jest potrzebna Ŝadna uchwała Rady /. 
Natomiast dzieci z klas od 4-6 byłyby dowoŜone do Dolska . 
Na tych spotkaniach wszyscy wykazali pełne zrozumienie dla tego tematu co 
byłoby z korzyścią  dla dzieci ,oszczędnością w kosztach oraz powiększeniem 
pomieszczeń dla Przedszkola w Małachowie . 
 
Odbyło się tez spotkanie z rodzicami  i nie było negatywnej  reakcji i z ich 
strony . 
Radny Dariusz Grzegorczyk – widzę ,Ŝe temat został profesjonalnie 
rozpracowany jednak mam zapytanie co z nauczycielami czy ktoś zostanie 
zwolniony . 
Pani Mirela Godawa – rozmowy z nauczycielami trwają i nikt nie zostanie 
zwolniony ,osoby które odejdą maja uprawnienia emerytalne . 
 
Radny Dariusz Grzegorczyk – wiem ,Ŝe sprawa o której chciałbym tu 
równieŜ mówić to sprawa złego palenia w piecach . 
Są takie dni w Dolsku   Ŝe nie moŜna przejść te kominy dymią  nie tym co 
powinny , ludzie pala wszystkim a efekt jest taki ,ze zaśmiecają środowisko. 
Wiem, Ŝe my z tym nie mamy moŜliwości walczyć, nie mamy straŜy miejskiej, 
która mogłaby robić kontrole. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – spostrzeŜenia Pana  radnego są bardzo 
słuszne nasze moŜliwości w tym zakresie są ograniczone . 
Przygotowane jednak zostały w sprawie ochrony środowiska ulotki ,które będą 
dostarczony sołtysom moŜe to cos pomoŜe ,jednak aŜeby te sytuacje uległy 
poprawie to społeczeństwo samo musi dojść do tego ,czym moŜna palić a czym 
nie ale tu teŜ duŜo by pomogły kontrole  a szczególnie gdy ktoś otrzymałby 
mandat . 
 Ad.10 .Zapytania i wolne wnioski . 
W tym punkcie obrad  nie zabrano głosu . 
 
 Ad.11 Zakończenie obrad Sesji  
 
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  podziękowała 
wszystkim za udział i stwierdziła, Ŝe porządek obrad został wyczerpany i 
zakończyła obrady XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant       Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat     Janina Pawełczyk 

 
 
 


