
 
 
 
    P R O T O K Ó Ł 
 
   Z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
   Odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku  
 
 
 
    Radni obecni na Sesji wg. zał. do listy obecności / zał .nr 1 / 
 
   Ponadto udział w Sesji wzięli : 
\ 
   1.Henryk Litka  - Burmistrz Miasta i Gminy  
   2.Llilana Lenarczyk śurczak – Sekretarz MiG  
   3.ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG  
   4.Mirela Godawa – Kierownik Referatu Obywatelskiego  
   5.Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego \ 
   6.Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  
   7.Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki 
   8.Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR  
   9.Alicja Olschak – Kierownik OPS 
   10.sołtysi  
 
 

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 zaproszone osoby 
stwierdzając równocześnie ,ze na Sali na 15 radnych obecnych jest 12 
radnych wobec czego Rada władna jest do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  

 
Ad.2  Przedstawienie porządku obrad Sesji. 

 
Zabierając głos Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk   
stwierdziła, ze radni przy zaproszeniach na obrady Sesji otrzymali 
proponowany porządek  obrad / zał nr 2 do protokołu /. 
Czy wobec tego ktoś z radnych wnosi o poszerzenie porządku obrad. 
Radni nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń do porządku obrad Sesji  
Natomiast o głos poprosił Burmistrz MiG Henryk Litka ,który zwrócił 
się do radnych o poszerzenie porządku obrad  o podjęcie uchwały dot.  
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 
Gminy  Dolsk na lata 2012 – 2021 ;. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  poddała  wniosek Pana 
Burmistrza pod głosowanie . 
Radni 12 głosami zatwierdzili poszerzony porządek obrad Sesji . 



 Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta
 i Gminy Dolsk . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała radnych ,Ŝe 
protokół taki został sporządzony w terminie i znajduje się w Biurze 
Rady . 
 

Ad.4 Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Dolsk z działalności międzysesyjnej . 
 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy  
Henryka Litka  i stanowi zał. nr 3 do protokołu . 
 

Ad.5 Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot. :  
 

a/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i 
Gminy Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy  ,która w uzasadnieniu do projektu uchwały 
powiedziała Ŝe projekt tej uchwały ma ścisłe powiązanie z projektem 
budŜetu . 
Do opracowania tej prognozy wykorzystano  dane historyczne za lata 
2010 – 2012 urealniając je do naszych moŜliwości a dotyczy to lat  
2013- 2021 . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie .  
Uchwała nr XXIX/ 190/12 została zatwierdzona 12 głosami i 
stanowi zał. nr 4 do protokołu . 
 
 b/ budŜetu miasta i gminy na 2013 rok  
 
W pierwszej kolejności głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy 
Henryk  Litka  ,który  omówił załoŜenia do budŜetu  i stwierdził Ŝe 
dochody w budŜecie na rok 2013 zaplanowano na kwotę 15.665.500,-zl 
, natomiast wydatki na kwotę 14.915.500,-zl.rozchody  
Następnie szczegółowo omówił plan wydatków inwestycyjnych na 
2013 rok ,które będą wynosiły 5 % wydatków budŜetu  
MoŜe się to wszystkim wydawać bardzo mało ale musimy patrzeć 
realnie na nasze wydatki  i nie moŜemy się juŜ więcej zadłuŜać chociaŜ 
liczę e ,ze w ciągu roku po uzyskaniu  odpowiednich dotacji uda nam 
się wykonać jeszcze inne zadania. 
Następnie glos zabrała Pani ElŜbieta Juskowiak, która stwierdziła, Ŝe 
odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady gdzie załoŜenia do 
budŜetu zostały szczegółowo omówione. 
Pani Skarbnik odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Poznaniu o projekcie budŜetu ,która jest pozytywna z pewnymi 
zastrzeŜeniami  między innymi .dot. ustawy śmieciowej . 



ChociaŜ jak wiemy w projekcie budŜetu zabrakło tylko słowa ,Ŝe za nas 
to wszystko będzie robił Selekt . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, Ŝe wszelkie 
zastrzeŜenia do projektu budŜetu były omówione na wspólnym 
posiedzeniu komisji rady wobec tego poddała projekt uchwały o 
budŜecie na rok 2013 pod głosowanie . 
Uchwała nr XXIX/ 191/12 została zatwierdzona 12 głosami i 
stanowi zał.. nr 5 do protokołu . 
Głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który podziękował radnym 
za  podjęcie jednomyślnie uchwały budŜetowej a tym samym za 
zrozumienie  celowości wydatkowania naszymi funduszami . 
 
c/ zmiany budŜetu miasta i gminy na 2012 rok  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy  ,która stwierdziła Ŝe jest to uchwała która porządkuje  
budŜet roku 2012 ,gdzie zarówno dochody jak i wydatki wzrastają o 
kwotę 61.557,-zl  
W uchwale tej są równieŜ dokonywane drobne przesunięcia 
dokonywane drobne przesunięcia tak aŜeby w kaŜdej jednostce budŜet 
mógł być wykonany prawidłowo . 
Radny Kazimierz Pepliński – w tej uchwale dajemy ponownie 7 tys. 
na schronisko dla zwierząt – ile w ciągu roku daliśmy tam tej dotacji\ 
Pani ElŜbieta Juskowiak – jest to kwota 29.700,-zł . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca  Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XXIX/192/12 została zatwierdzona 12 głosami i stanowi 
zał. nr 6 do protokołu / 
 
 d/ podziału gminy Dolsk na stałe obwody głosowania . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Źurczak 
Sekretarz MiG ,która stwierdziła ,Ŝe na podstawie tego projektu 
uchwały dokona się  podziału  gminy Dolsk na stałe obwody 
głosowania , ustala się ich numery ,granice oraz siedziby obwodowych 
komisji wyborczych . 
Jak wszyscy wiemy  mamy 5 obwodów głosowania  i do nich zostają 
przypisane  nr okręgów wyborczych/ tak aŜeby liczba wyborców w 
poszczególnych obwodach była podobna .  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXIX/ 193/12  została zatwierdzona 12 głosami  i 
stanowi zał. nr 7 do protokołu  
 
 
 
 
 
 



 e/ planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok  
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Roman Drews   
Radni do projektu nie nieśli Ŝadnych zapytań wobec powyŜszego 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała Nr XXIX/194/12 została zatwierdzona 12 głosami i 
stanowi zał. nr 8 do protokołu . 
 
 f/ planu pracy Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu na 2013 
rok  
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Jacek Woroch  
Radni do projektu planu pracy komisji nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr  XXIX/195/12   została zatwierdzona 12 głosami i 
stanowi zał. nr 9 do protokołu  
\ 
  g/ planu pracy Komisji Ochrony Środowiska  na 2013 
rok  
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Renata 
Jankowiak . 
Radni do planu pracy tej komisji nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr XXIX/196/12  została zatwierdzona 12 głosami i 
stanowi zał. nr 10 do protokołu  
 
  h/ planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw 
Gospodarczych na 2013 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Zbigniew 
Kierzkowski . 
Radni do planu  pracy komisji nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr XXIX/197/12  została zatwierdzona 12 głosami  i 
stanowi zał. nr 11 do protokołu . 
 
  i/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2012 – 2021  
 
Projekt uchwały  przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG,,która wyjaśniła Ŝe przy kaŜdej zmianie budŜetu musi być równieŜ 
korekta tej uchwały ,gdyŜ musi być to wszystko zgodne z  budŜetem za 
rok 2012 . 
Radni nie wnieśli do tej uchwały Ŝadnych  zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
poddała projekt uchwały pod głosowanie . 



Uchwała Nr XXIX/198/12 została zatwierdzona 12 głosami i 
stanowi zał. nr 12 do protokołu  
 
 
 Ad.6. Interpelacje i wnioski radnych  
. 
Radna Renata Jankowiak  
 
- sprawa dalszej budowy drogi 434  
Proszę Pana Burmistrza aŜeby nadal mogły się odbywać te spotkania z 
udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego  
PrzecieŜ wszyscy widzimy ,Ŝe dopiero po naszym strajku i po tych 
spotkaniach coś przy tej drodze robi . 
Wiemy ,Ŝe firmy które  na koniec roku przy tej drodze pracowały 
upadły i teraz czekamy co dalej  
Jest przy tej drodze duŜo do rozliczenia  i w tej chwili jest ona tylko 
zrobiona w 50 % . 
Robiono te bariery ochronne  ,trzeba przypilnować aŜeby były do końca 
wykonane . 
Druga sprawa to wykonanie  wodociągowania wsi Małachowo – 
Księginki – musimy to wykonać jeszcze przed kanalizacja. 
To jest zadanie bardzo pilne ,trzeba ta spinkę z Dolskiej zrobić jak 
najszybciej . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – jeŜeli chodzi o te spotkania to tez 
jestem za ich kontynuowaniem ,moŜe dowiemy się prędzej jakiej maja 
dalsze planu do budowy tej drogi ,] 
- sprawa barier spręŜystych – robiono to dość szybko  ale zaprzestano 
ich kładzenia  poniewaŜ to robili podwykonawca  a wiemy ,ze firma  
głównego wykonawcy upadła i podwykonawca bał się ,Ŝe nie otrzyma  
zapłaty za swoją pracę . 
Będziemy jednak  do tego tematu wracali tak ,Ŝe liczę ,Ŝe to będzie 
wkrótce robione  . 
Natomiast jeŜeli chodzi o wodociągowanie wsi Małachowo – Księginki 
to  powinno to być zrobione w roku 2013. 
Radny Jan Rzepczyński -  poruszył sprawę budynku po Banku- obiekt 
bardzo zniszczony ,okna powybijane ,balkony uszkodzone ,czy my 
mamy jakiś wpływ na stan tego budynku jak i na właściciela  
Wiem ,ze nic nie moŜemy w tej sprawie zrobić ale jak to będzie 
wyglądało jak zrobimy remont rynku a ten budynek będzie  w takim 
opłakanym stanie .  
Burmistrz MiG Henryk Litka-  uwagi Pana radnego są słuszne ale 
robimy wszystko aŜeby coś z tym zrobić  ,sytuacja jest bardzo trudna  w 
zasadzie oprócz nas nikt tym nie jest zainteresowany nawet ten Bank 
który udzielił kredytu . 
  
 Ad.7 Wolne głosy i wnioski  
. 
Radny Kazimierz Pepliński – gwarancja na budowę drogi Drzonek – 
Wieszczyczyn wkrótce mija ale nie wszystkie niedoróbki zostały 
usunięte . 



Warto by było aŜeby  tym Powiat się zainteresował  i zostało to 
usunięte w ramach gwarancji. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – skorzystam z tego ,Ŝe na dzisiejszej 
sesji jest obecny Pan Wojciech Dudziński radny powiatowy i wspólnie 
będziemy w tej sprawie interweniować w powiecie. 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – rok 2012 się kończy ,chciałbym 
wszystkim tu obecnym podziękować za dobrą pracę w roku 2012 
dziękuję za wykonanie zadań roku 2012  i Ŝyczę zdrowia i dalszej 
owocnej współpracy w roku 2013 . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
Podziękowała Panu Burmistrzowi za bardzo dobrą współprace  z Radą 
za zaangaŜowanie się w wykonanie zadań roku 2012 ,podziękowania 
złoŜyła równieŜ dla pracowników Urzędu ,Kierowników jednostek 
organizacyjnych , Dyrektorów szkół, sołtysów Ŝycząc  jednocześnie 
wszystkim duŜo zdrowia ,spokoju  w nadchodzącym roku 2013 . 
 
 Ad. 8 Zakończenie obrad Sesji . 
 
Zabierając głos Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła 
Ŝe porządek obrad został wyczerpany w związku z powyŜszym 
zamykam obrady XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  dziękując  
wszystkim za przybycie . 
 
 
Protokolant     Przewodnicząca Rady   
 
Stefania Gagat   Janina Pawełczyk 

 
 
 


