
 
 
    P R O T O K ÓŁ 
 
 
  z obrad XXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
  odbytej w dniu 27 czerwca 2012 roku  
 
 
   Radni obecni na Sesji wg zał. listy obecności. 
   zał. nr 1 do protokołu  
 
  Ponadto udział w posiedzeniu wzięli : 
  1.Henryk Litka – Burmistrz MiG  
  2.Elzbieta Juskowiak Skarbnik MiG  
  3.Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego  
  4.Mirela Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego  
  5.Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki  
  6.Alicja Olschak Kierownik OPS  
  7.Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
 
 

Ad.1 Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk i stwierdzenie 
prawomocności obrad . 

 
Posiedzenie Rady otworzyła Pani Janina Pawełczyk Przewodnicząca 

Rady ,która powitała radnych i zaproszonych gości stwierdzając 
równocześnie Ŝe na Sali obecnych jest 13 radnych / na 15-tu /  wobec czego 
Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwal . 

 
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad Sesji / zał. nr 2 do protokołu  
 

Zabierając głos w tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk odczytała proponowany porządek obrad ,który 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 . 
RównieŜ Pan Burmistrz nie zabrał głosu dot. Poszerzenia porządku obrad sesji 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła Ŝe obrady Sesji będą 
przebiegały zgodnie z otrzymanym porządkiem obrad . 
 
Ad.3 Przyjęcie protokoły z obrad XXI Sesji Rady Miasta i 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 została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Henryka Litka i stanowi zał.nr 3 do protokołu  
 
 Ad 5.  Wręczenie Odznaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk „ 
 
W tym punkcie obrad głos zabrała Pani Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk ,która stwierdziła Ŝe na poprzedniej Sesji radni zatwierdzili opinie 
Pana Burmistrza  w sprawie przyznania takiej odznaki Panu Grzegorzowi 
Furmanowskiemu / wniosek stanowi zał.nr 4 do protokołu  
W związku z tym na dzisiejszej Sesji zostanie Panu Grzegorzowi 
Furmanowskiemu takie odznaczenie wręczone . proszę Pana Burmistrza o 
wspólne wręczenie Panu Furmanowskiemu takiego odznaczenia . 
Odznaczenie zostało wręczone z gratulacjami zarówno od Pani 
Przewodniczącej Pana Burmistrza jak  i radnych Rady Miasta i Gminy Dolsk. 
 

Ad. 6 Przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2011 przez  
 
a/ Miejsko Gminna Komisje Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  
 
Sprawozdanie w zastępstwie Pani Przewodniczącej Komisji przedstawił 
członek Komisji Jacek Woroch/ sprawozdanie stanowi zał. Nr 5 do 
protokołu /. 
 
b//Zarząd Miejsko Gminny Ochotniczych StraŜy PoŜarnych  

 
Sprawozdanie przedstawił Gminny Komendant OSP Andrzej Ratajczak 
/sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do protokołu / 
Oprócz bardzo szczegółowego sprawozdania Pan Ratajczak poinformował ,Ŝe 
straŜacy  są bardzo zdyscyplinowani czego przykładem jest wczorajszy alarm 
w sprawie poŜaru kościółka w BłaŜejewie. 
Była to akcja wzorowo przeprowadzona z naszej gminy wstawiły się wszystkie 
jednostki – tak ,Ŝe ukłon w ich kierunku za ich dobre zrozumienie obowiązku 
straŜaka. 
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  ,który podziękował za  
przedstawienie sprawozdań z działalności. 
KaŜda działalność jest innego wymiaru ale bardzo widoczna  i potrzebna. 
StraŜacy pracują społecznie  o ich pracy słyszymy zawsze dobrze ,wszyscy ich 
doceniają  są wzorem do naśladowania . 
Proszę przekazać w moim imieniu podziękowania dla wszystkich  komisji 
zarówno   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i straŜaków 
podziękowania za dotychczasową pracę, Ŝyczył na przyszłość samych 
sukcesów . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk równieŜ w swoim imieniu i radnych 
podziękowała wszystkim za dobrą pracę społeczną . 
 
 



Ad.7 Rozpatrzenie  projektów uchwał Rady  dot. : 
 
a/ przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcie jednolitego tekstu 
 Statutu Związku . 
 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawia Pani Maria Marchlewska  
Kierownik Referatu Gospodarczego ,która szczegółowo omówiła  projekt 
uchwały wyjaśniając równocześnie ,ze jest to związane z przystąpieniem do 
Związku nowych gmin . 
Rady Gmin Kazimierz , Opalenica ,Rokietnica i Tarnowo Podgórne podjęły 
uchwały o przystąpieniu do Związku Międzygminnego Centrum 
Zagospodarowania Odpadów Selekt w Czempiniu  
Zgromadzenie związku na posiedzeniu w dniu 22 maja 2012 roku podjęło 
uchwałę o przyjęciu do Związku nowych uczestników  
W związku z tym zaistniała konieczność zmiany zapisów w Statucie Związku 
określającego listę uczestników Związku . 
Ponadto na zmieniające się przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach proponuje się w Statucie Związku dokonanie tych zmian .  
Zakres zmian powoduje to ,Ŝe dla czytelności statutu uzasadnionym jest 
przyjęcie jego tekstu jednolitego  
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  . 
Jak wiemy w Ŝycie wchodzi nowa ustawa tzw. śmieciowa ,gdzie na to mamy 
jeszcze 1 rok . 
Będzie to w zasadzie rewolucja w tym zakresie i do tego musimy być 
odpowiednio przygotowani.  
Wprowadzenie tej ustawy poprzez związek do którego naleŜymy pozwoli na to 
,ze w naszym imieniu będzie się tym zajmował Związek, chociaŜ na nas tez 
będą ciąŜyły obowiązki .  
Prace w tym zakresie juŜ trwają i o wszystkich uzgodnieniach będę Wysoką 
Radę informował na bieŜąco . 
Radni nie zgłosili w tym zakresie Ŝadnych zapytań i zastrzeŜeń. 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła 
głosowanie  nad projektem uchwały. 
Uchwała  nr XXII/152/12  została zatwierdzona 13 głosami i stanowi 
zał. nr 7 do protokołu . 
 
 b/ uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad najmu lokali 
uŜytkowych i terenów stanowiących mienie komunalne .  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu  
Gospodarczego ,która wyjaśniła, Ŝe potrzeba urealnienia stawek za najem 
lokali uŜytkowych i terenów stanowiących mienie komunalne jest nieodzowna. 
Aktualnie obowiązujące przepisy prawa stanowią iŜ gospodarowanie gminnym 
zasobem  nieruchomościami naleŜy do organu wykonawczego stąd podjęcie 
uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Uchwała nr XXII/153/12 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi 
zał. nr 8 do protokołu . 
 
 



c//zmiany budŜetu miasta i gminy Dolsk na 2012 rok  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy Dolsk, która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe z uwagi 
na półrocze jestt o uchwała porządkująca wszelkie zmiany w budŜecie  i 
wszelkie potrzeby w tym zakresie . 
Radny Roman Drews – w tej uchwale teŜ przeznaczamy dodatkowe 
fundusze na straŜe z czego to wynika . 
Burmistrz Miasta i Gminy – ostatnio nie planowany był remont  wozu 
straŜackiego w Masłowie ,który pochłonął znaczne fundusze ,stąd 
konieczność zmiany budŜetu na 2012 rok . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec tego Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie . 
Uchwała nr XXII/154/12 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi 
zał. nr 9 do protokołu . 
 

d/przystąpienia do sporządzenia  zmiany Studium 
uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Dolsk . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik 
Referatu ,która miedzy innymi powiedziała, Ŝe projekt tej uchwały był 
konsultowany na wszystkich posiedzeniach komisji Rady . 
Natomiast jeŜeli chodzi o uzasadnienie do tej uchwały to celem 
sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego jest wyznaczenie terenów rozwojowych pod zabudowę 
mieszkaniową ,letniskową usługową oraz miejsc potencjalnej 
lokalizacji elektrowni wiatrakowych na terenie gminy Dolsk . 
Jednocześnie zmianą Studium obejmuje się grunty ,które w 
obowiązującym dokumencie przeznaczone są pod lokalizację 
elektrowni wiatrakowych na których tego rodzaju obiekty nigdy nie 
powstaną . 
Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych związane jest z duŜymi 
oczekiwaniami lokalnej społeczności wyraz onej licznymi wnioskami o 
zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Dolsk . 
Studium takie było robione w roku 2006  a teraz jest bardzo duŜo 
wniosków o zmianę  tego studium stąd wywołanie tej uchwały jest 
uzasadnione . 
Po podjęciu tej uchwały będzie moŜna rozpocząć procedurę w tym 
zakresie . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała uchwałę pod 
głosowanie. 
Uchwała nr XXII/155/12 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi 
zał. Nr 10 do protokołu . 
 
 
 . 



 e/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2012 – 2020 . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta 
i Gminy ,która wyjaśniła, Ŝe przy  kaŜdej zmianie uchwały dot. budŜetu  
musimy teŜ zmieniać tą uchwałę ,które są ściśle ze sobą powiązane . 
Radni do przedłoŜonego  projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań 
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XXII/156/12 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi 
zał. nr 11 do protokołu . 
 
ad. 8 Interpelacje i wnioski radnych  
 
Radna Renata Jankowiak – dochodzą nas słuchy ,Ŝe budowa drogi w 
Małachowie i Księginkach została przerwana czy to jest prawda. 
Tam nic nie jest robione i kiedy to będzie skończone  
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  – pytanie bardzo słuszne 
gdyŜ sam widzę Ŝe tam nic nie jest robione . 
Ze swej strony robię wszystko co jest moŜliwe ,piszemy pisma w tej 
sprawie do Wojewody ,Marszałka ,wykonawcy i nikt na to nie reaguje.  
Chciałbym w najbliŜszym czasie zorganizować na miejscu spotkanie z 
osobami za to odpowiedzialnymi i otrzymać odpowiedz jak to będzie 
dalej wyglądać . 
Pan radny Zbigniew Kierzkowski – jako Przewodniczący Komisji 
Inwestycji i Spraw Gospodarczych chciałbym tu radnych 
poinformować ,Ŝe komisja na swoim posiedzeniu zajęła się sprawą 
mieszkań komunalnych . 
Wobec tego poproszę Pana Darka Grzegorczyka o wnioski z tego 
tematu . 
Pan Dariusz Grzegorczyk -  tak uzyskaliśmy od Pana Dyrektora 
Andrzeja Ratajczaka pełne dane na temat stanu tych budynków ,który 
jest zły.  
Wobec tego mamy w tym względzie pewne propozycje.  
MoŜe by warto było rozwaŜyć moŜliwość sprzedaŜy niektórych 
mieszkań po największej zniŜce . 
Warto by było to rozwaŜyć ,ale teŜ warto pomyśleć o zwiększeniu 
czynszu . 
Czynsze w tych budynkach są bardzo niskie i nie wystarczają na 
przeprowadzanie remontów. 
KaŜdy wniosek o sprzedaŜ musiałby  być indywidualnie załatwiany.  
Wiem ,ze to jest temat dość trudny ,moŜe nie być chętnych ale  musimy 
ich w jakiś sposób do tego kupna zachęcić. 
Trzeba tu równieŜ stwierdzić ,Ŝe lokatorzy mieszkają tam za darmo taka 
jest ogólna opinia . 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  – dziękuję za te 
wypowiedzi ,gdyŜ ta uchwała o czynszach to zapoczątkowała .UwaŜam 
,ze temat jest godny rozwaŜenia i musimy wspólnie wypracować  
pewne działania jak to ma być rozwiązane zarówno w czynszach jak i w 
sprzedaŜach . 



Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk – dochodzą mnie słuchy od 
rolników dlaczego są oni wymieniani na wykazach przy tych dopłatach 
do paliwa . 
PrzecieŜ jest ochrona danych i oni czują się jakby im Burmistrz dał 
jakieś ulgi  
Wiemy, Ŝe taki wykaz nie moŜe być sporządzony przez OPS o 
zapomogach bo jest ochrona danych . 
Pani Skarbnik ElŜbieta Juskowiak – to są dwie ustawy o odrębnych 
przepisach . 
Pan Dariusz Grzegorczyk – na moje ręce jako radnego wpłynęło 
pismo od sołtysa z Lubiatówka w sprawie zakazu biwakowania nad 
jeziorem w Lubiatówku . 
Tam nie ma takiego miejsca ,biwaki są ale bałagan zostaje gdzie ,musi 
to uporządkować sołtys . 
Jest prośba aŜeby tym tematem się zając zgodnie z przepisami . 
Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk – tak wniosek ten zostanie w 
odpowiedni sposób zgodnie z przepisami rozpatrzony i Pan sołtys 
otrzyma odpowiedz. 
 
Ad. 9 .Wolne glosy i wnioski  
W tym punkcie obrad nie zgłoszono  Ŝadnych zapytań  
 
Ad. 10 Zakończenie obrad Sesji  
 
Głos zabrała Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk ,która 
podziękowała wszystkim za udział w obradach i zakończyła 
posiedzenie XXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant     Przewodnicząca Rady  
Stefania Gagat   Janina Pawełczyk   


