
 
 
   P R O T O K Ó Ł  nr  XXIV/12  
 
 
  Z Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  

Odbytej w dniu 29 sierpnia 2012 roku 
 
 
Radni obecni na sesji wg. zał. listy obecności / zał. nr 1 do protokołu . 
 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli : 
1.Hneryk Litka – Burmistrz MiG  
2.Liliana Lenarczyk Zurczak – Sekretarz MiG  
3.ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG  
4.Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego  
5.Mirela Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego  
6. Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 
7.Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki  
8.Witold Opielewicz – Kierownik OSiR  
9.Alicja Olschak  
 
 

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

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk 
która powitała radnych i zaproszone osoby i stwierdziła Ŝe na 15 radnych na 
sali obecnych jest 14 radnych wobec tego rada władna jest do podejmowania 
uchwal.. 

 
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad  
. 
Zabierając w tym punkcie  głos Pani Przewodnicząca powiedziała, ze 

radni otrzymali przy zaproszeniu na Sesje proponowany porządek obrad.  
Czy ktoś z radnych wnosi o poszerzenie tego porządku   .Radni nie 

wnieśli Ŝadnych poprawek do porządku obrad sesji . 
RównieŜ Pan Burmistrz nie  poprosił o poszerzenie porządku obrad 

Sesji . 
Porządek obrad sesji został zatwierdzony 14 głosami w wersji 

otrzymane przy zaproszeniach / porządek obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu . 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Miasta i Gminy 

Dolsk . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, Ŝe protokół  

  Został sporządzony w terminie i znajduje się w Biurze Rady. 
Radni do protokołu  nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń. 
 
 
 



Ad. 4 Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy 
z działalności międzysesyjnej . 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Henryka Litka ,która stanowi zał. Nr 3 do protokołu . 
Radni do przedstawionej informacji nie zgłosili Ŝadnych zastrzeŜeń . 
 
Ad.5 Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot. : 
 
a/ określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik 
Referatu  Gospodarczego ,która w uzasadnieniu powiedziała ,ze 
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  rada 
określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego 
,wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych . 
Zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego 
sposobu określenia wymagań  podyktowała  podjęcie nowej uchwały . 
Radni do przedstawionego  projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych 
zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie  
Uchwała nr XXIV/158/12  stanowi zał.. Nr 4 do protokołu  
 
 b//zgłoszenia sołectwa Drzonek do programu Wielkopolska  
Odnowa Wsi  
.Projekt uchwały przedstawia Pani Mirela Godawa Kierownik Referatu 
Obywatelskiego ,która wyjaśniła, Ŝe  nie dotyczy to nowego zgłoszenia 
tej wioski do tego programu . 
To sołectwo  ma juŜ statut uczestnika tego programu  a przedmiotowa 
uchwała stanowi dopełnienie formalnych wymogów regulaminowych 
wynikających z uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr XXIV/159/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał.. nr 5 do protokołu  
 

c//zgłoszenia sołectwa Nowieczek do programu Wielkopolska 
Odnowa wsi 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 
Referatu Obywatelskiego ,która wyjaśniła, Ŝe   uzasadnienie do 
uchwały jest odpowiednio takie jak do poprzednio podjętej uchwały a 
dot. Sołectwa Drzonek  

 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 

Uchwała nr XXIV/160/12 została zatwierdzona 14 głosami i 
stanowi zał. Nr 6 do protokołu . 

 
d/zbycia nieruchomości połoŜonej w Międzychodzie w 

drodze przetargu. 
Projekt  uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 

Kierownik Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do projektu 
uchwały powiedziała, Ŝe działka nr 46/połoŜona w Międzychodzie 
według  studium uwarunkowań .i kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego miasta mi gminy Dolsk  leŜy w terenach gruntów 
rolnych  i moŜe być zbyta w drodze przetargu ograniczonego w celu 
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

Poprzednio podjęta uchwała w tej sprawie  traci moc ,poniewaŜ 
działka moŜe  być obecnie zbyta  ale tylko w drodze przetargu 
ograniczonego ze względu na zmianę w międzyczasie właściciela  
przyległej nieruchomości . 

Radni do projektu uchwały nie zgłosili Ŝadnych zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 

poddała projekt uchwały pod glosowanie . 
Uchwała nr XXIV/162/12 została zatwierdzona 14 glosami i 

stanowi zał. Nr 7 do protokołu . 
 
e/ zmiany budŜetu miasta i gminy na rok 2012 .  

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta 
i Gminy ,która w uzasadnieniu  powiedziała, Ŝe zarówno dochody jak i 
wydatki wzrastają o kwotę 218.275,-zl. 
Kwota zwiększenia dochodów dotyczy  
- zwrotu części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu 
sołeckiego za 2012 rok, 
Kwoty otrzymane z odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz  
Województwa Wielkopolskiego nieruchomości przeznaczonych na cele 
inwestycyjne polegające na przebudowi4e drogi wojewódzkiej 434, 
- kwoty  otrzymane  ze środków europejskich  realizowanych na projekt  
systemowy w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. 
Natomiast jeŜeli chodzi o wydatki w tym zakresie  to zostały tez one 
rozplanowane na poszczególne programy. 
Radny Kazimierz ,Pepliński -  słyszeliśmy ,Ŝe otrzymaliśmy zwrot 
poniesionych kosztów w ramach funduszu sołeckiego jakie to jest 
procent .  
Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik – stanowi to 30 % wydatków w 
ramach tego funduszu 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Uchwała nr XXIV/162/12  została zatwierdzo9na 14 głosami i 
stanowi zał.. nr 8 do protokołu . 
 



 f/nabycia nieruchomości połoŜonej w Dolsku ul. Śremskie 
Przedmieście . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik 
Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła, Ŝe projekt tej uchwały mówi 
o zakupie kilku metrów  gruntu celem uregulowania  spraw 
własnościowych  ,które fizycznie zajęte są pod drogę  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XXIV/163/12 została zatwierdzona  jednogłośnie  i 
stanowi zał.. nr. 9 do protokołu  
 
Ad.6 WyraŜenia opinii w sprawie likwidacji linii kolejowej 369 
,Mieszków – Srem . 
 
Głos w tej sprawie zabrała Pani Maria Marchlewska Kierownik 
Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła, Ŝe PKP Polskie Linie 
Kolejowe  SA  Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. 
Wystosowała pismo w sprawie zajęcia stanowiska  przez naszą Radę  w 
sprawie tej linii kolejowej .Propozycja naszej opinii jest taka ,ze gmina 
Dolsk nie wnioskuje o wstrzymanie postepowania likwidacyjnego tej 
linii z uwagi na to, Ŝe nie planuje zapewnienia środków finansowych na 
pokrycie lposztó2w dalszej eksploatacji tej linii . 
Radni 14 głosami zatwierdzili  tą opinie / opinia stanowi zał. Nr 10 do 
protokołu /. 
\ 
Ad. 7 Interpelacje i wnioski radnych . 
Radny Zbigniew Kierzkowski – poruszył sprawę zakupu tych kilku 
metrów gruntu na ul. Śremskie Przedmieście – czy to jest konieczne 
,poniewaŜ koszty notarialne będą   większe od kosztów nabycia . 
Pani Maria Marchlewska – tak rozumiem Pana radnego ale taka jest 
procedura przy nabywaniu gruntów wszystko  musi się odbyć 
notarialnie  
 
Radny Jan Rzepczyński – prosi o interwencje w sprawie chodników 
jakie powstają  wzdłuŜ drogi 434 – są tak Ŝle zrobione ,załamują się ,są 
zarośnięte jak to w tej chwili wszystko wygląda  
W zasadzie nie moŜna z nich w ogóle korzystać . 
Radny Grzegorczyk Dariusz – w Urzędzie  istnieje strona internetowa i 
tam zamieszcza się duŜo informacji czy na tej stronie tez nie mogli by 
informacji zamieszczać sołtysi . 
PrzecieŜ sołectwa tez maja duŜo informacji do opublikowania . 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  odpowiadając na zapytania 
radnych powiedział: 
- sprawa  poboczy i chodników przy drodze 434  woła o pomoc ale nie 
wiemy gdzie ja uzyskać .nikt tym się nie interesuje . 
Cała budowa tej drogi stoi w miejscu  i tak samo  nikt tych poboczy nie 
ścina a chodniki wyglądają fatalnie  
W tej sprawie ciągle interweniuje ale efektu nie widać . 



Natomiast jeŜeli chodzi o stronę internetową to w tej chwili nie mogę 
powiedzieć czy to jest moŜliwe  ale postaram się tą sprawą 
zainteresować informatyka i na następnej  sesji udzielę odpowiedzi 
Radny Tomasz Ciszewicz – słyszymy wszyscy ,ze od  2013 roku 
zmieniają się zasady odbioru nieczystości ,czy  ceny odbioru wzrosną  i 
czy my będziemy mieli na to wpływ  
Burmistrz MiG  Henryk Litka – sprawa ciągle jest  w toku załatwiania 
za nas te sprawy będzie wszystkie prowadził SELEKT  i trudno w tej 
chwili powiedzieć jak to będzie wyglądało ale będę radnych na bieŜąco 
o tym informował.. 
 
Ad.  8.Wolne glosy i wnioski . 
W tym punkcie obrad nie zabrano głosu. 
 
Ad. 9 Zakończenie obrad Sesji .  
Głos zabrała Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk, która 
podziękowała wszystkim za udział i zakończyła obrady XXIV Sesji 
Rady Miasta i Gminy Dolsk .  
 
 
 
Protokolant     Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat     Janina Pawełczyk   


