
 
 
 
    P R O T O K ÓŁ nr XXVII/12 
 
 
  Z obrad Sesji Rady Miasta mi Gminy Dolsk  
  odbytej w dniu 31 października 2012 roku  
 
    
    Radni obecni na Sesji wg. zał. listy obecności / zał. nr 1 / 
 
 
  Ponadto udział w Sesji wzięli : 
  1.Henryk Litka – Burmistrz MiG  
  2.Liliana Lenarczyk-śurczak Sekretarz MiG  
  3.ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG  
  4.Mirela Godawa – Kierownik Referatu Obywatelskiego  
  5.Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  
  6.Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki  
  7.Witold Opielewicz – Kierownik  MGOSiR  
  8.Alicja Olschak – Kierownik OPS  
  9. sołtysi. 
  
 

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

 
Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Janina 

Pawełczyk ,która powitała radnych i zaproszone osoby  i stwierdziła, Ŝe na sali 
na 15 radnych obecnych jest 13 radnych ,wobec tego Rada władna jest do 
podejmowania prawomocnych uchwał . 

 
 
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad Sesji  

 
Zabierając  w tym punkcie obrad  Sesji głos Przewodnicząca Rady stwierdziła, 
Ŝe radni przy zaproszeniach na dzisiejsze obrady otrzymali proponowany 
porządek obrad Sesji  . 

Czy ktoś z radnych wnosi o poszerzenie porządku obrad . 
Nikt nie zgłosił Ŝadnych dodatkowych punktów . 
Wobec tego Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek 

obrad Sesji ,który jednogłośnie został przez radnych zaakceptowany. 
Porządek obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu . 
 
 
 
 
 
 



Ad.3 Przyjęcie protokołów  z obrad XXV i XXVI  Sesji Rady 
Miasta i Gminy . 

 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła ,Ŝe protokoły  z 

obrad XXV i XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy  zostały sporządzone  w 
terminie i znajdują 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 ,która stanowi zał. nr 3  do protokołu . 

 
 
   Ad. 5 ZłoŜenie informacji z analizy oświadczeń majątkowych przez  
     
     a/ Przewodniczącą  Rady odnośnie  radnych   
 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk po dokonanej analizie  
złoŜonych oświadczeń majątkowych radnych przez Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Śremie stwierdziła Ŝe  w zasadzie oprócz paru bardzo 
drobnych błędów oświadczenia zostały wypełnione prawidłowo ./ 
analiza oświadczeń stanowi zał. nr 4 do protokołu . 
 
  b/ Burmistrza MiG odnośnie pracowników i 
Kierowników jednostek organizacyjnych. 
 
Analizy teŜ dokonano na podstawie informacji otrzymanej od 
Naczelnika Urzędu Skarbowego, gdzie podobnie jak w przypadku 
radnych  wykazanych zostało tylko kilka drobnych błędów 
 /  analiza stanowi zał. nr 5 do protokołu  
 
Podsumowując  te przedstawione analizy Przewodnicząca Rady 
stwierdziła, Ŝe zarówno radni ,pracownicy oraz Kierownicy jednostek 
organizacyjnych  złoŜyli  te oświadczenia w terminie i tylko przy 
bardzo drobnych błędach  wypełnili je prawidłowo . 
 
 
Ad.6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 
Dolsk w roku szkolnym 2011 / 2012 ./informacja stanowi zał. nr 6 
do protokołu /. 
 
Informacje taka radni otrzymali przy zaproszeniach niemniej jednak   o 
podstawowych zadaniach oświaty i osiągnięciach radnych 
poinformowała Pani Mirela Godawa Kierownik Referatu . 



Pani Godawa powiedziała między innymi ,Ŝe w stosunku do poprzednio 
przedstawionej informacji w stosunku do sieci szkół nie zaszły Ŝadne 
zmiany . 

Zmiana dotyczyła tylko sieci przedszkoli ,gdzie Przedszkole 
w Wieszczyczynie stanowi filię przedszkola w Dolsku . 
UwaŜamy ,ze było to dobre posuniecie ,gdyŜ dzieci tego nie odczuły i 
ta filia dobrze funkcjonuje . 
Natomiast jeŜeli o sprawy dydaktyczno wychowawcze to dotyczą one 
egzaminów zarówno w szkołach i gimnazjum ,gdzie te wyniki nie są 
odbiegające o wojewódzkich . 
Mogły by być w niektórych   przedmiotach  wyŜsze jednak co roku 
forma tych egzaminów jest inna i nie ma w zasadzie w przypadku 
gimnazjum  z czym to porównać  
Kadra nauczycielska jest w 100 % wykształcona i swoje umiejętności 
kształci tylko na kursach  które są opłacane z budŜetu  zaplanowanego 
w kaŜdej szkole na dokształcanie . 
Zgodnie z potrzebami i wymogami prawa w roku szkolnym 2011/2012 
we wszystkich szkołach realizowano zadania przyjęte do programów 
wychowawczych i profilaktycznych  
Pedagodzy szkolni ,w ramach swoich kompetencji ,oprócz zdań w 
zakresie ogólnej profilaktyki ,szczególną  opieką pedagogiczno –
psychologiczna otoczyli dzieci i młodzieŜ tzw. trudną 
 W ramach działań wspomagających uczniów rozpoznano ich 
środowisko rodzinne i o le to było moŜliwe udzielano stosownej 
pomocy dydaktycznej ,jak i materialnej . 
Na uwagę  zasługuje  fakt pozyskania funduszy  z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzi  
Program ten był realizowany w Szkole Podstawowej w Dolsku i był 
związany  poprzez indywidualizacje nauczania . 
Ogółem przeprowadzono 630 godzin zajęć  
Z uwagi na znaczne oddalenie od szkoły miejsca zamieszkania uczniów  
najliczniejsza  dowoŜonych  uczniów stanowili gimnazjaliści  
Zgodnie z dyspozycja art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty  
wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków 
szkolnych . 
Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych 
,gimnazjaliści  ale takŜe szkol  ponadgimnazjalnych .którzy 
zamieszkują na terenie miasta i gminy Dolsk . 
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w 
zakresie zakupu  podręczników w ramach rządowego programu 
wyprawka szkolna . 
Wydatki na oświatę kształtowały się w granicach 26,63 %  ogółem 
wydatków budŜetu miasta i gminy . 
Radni do przedłoŜonej informacji nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady podziękowała za przedłoŜenie wyczerpującej j 
informacji na temat oświaty w gminie Dolsk . 
 
 
 



 Ad. 7 Rozpatrzenie projektów uchwał  Rady dot.  
 
a/ rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami na 2012 rok  
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 
Referatu Obywatelskiego ,która w uzasadnieniu do projektu uchwały 
powiedziała, Ŝe + określa się w tym projekcie cele i zadania na jakie 
będzie przeznaczony fundusz ,zasady i sposób ich realizacji 
Ustala się priorytetowe zadania publiczne ,na realizacje których  gmina 
Dolsk moŜe udzielić zlecenia w formie wsparcia lub powierzenia wraz 
z udzieleniem dotacji . 
Program realizowany będzie poprzez zlecenie w trybie otwartego 
konkursu ofert 
Program powstał po konsultacjach przeprowadzonych  zgodnie z 
podjęta przez Radę  Uchwałą  w roku 2010 . 
W wyniku konsultacji nie zgłoszono Ŝadnego wniosku . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XXVII/171/12 została zatwierdzona 13 glosami i 
stanowi zał. nr 7 do protokołu  
 
 b//określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na 2012 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy ,która wyjaśniła, Ŝe proponuje się aŜeby wszystkie 
stawki podatkowe wzrosły o procent inflacji czyli o 4 % . 
Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady wszystkie te 
projekty zostały omówione i zaakceptowane . 
Jest to dość dobra zasada gdyŜ traktujemy wszystkich podatników 
równo a jak wiemy  dochody naszej gminy nie są wysokie a potrzeby 
bardzo duŜe . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała Nr XXVII/172/12 została zatwierdzona w następujący 
sposób  
12 radnych głosowało za podjęciem uchwały , 1 radny wstrzymał się od 
głosu / 
Uchwała stanowi zał.. nr 8 do protokołu . 
 
 
 
 c/ określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG  która wyjaśniła Ŝe tu tez jest propozycja podniesienia tych stawek 



podatkowych o procent inflacji tj. o 4%  zaokrąglając te kwoty do 
pełnych złotówek . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Jani na Pawełczyk 
poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
 
 
 
Uchwała Nr XXVII/173/12 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 9 do protokołu . 
 
 
 
 
 
 d/opłaty targowej na 2013 rok  
. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG  która wyjaśniła, Ŝe jest to kolejna uchwała z uchwal podatkowych 
,gdzie tez proponuje się wzrost o 4 % w stosunku do roku 2012 . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XXVII/174/12 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 10 do protokołu . 
 
 e/opłaty od posiadania psów  na 2013 rok  
 
Kolejną uchwałę podatkowa równieŜ przedstawiła Pani ElŜbieta 
Juskowiak Skarbnik MiG  ,gdzie wzrost w  stosunku do roiku 2012 
 to 4 % i jest to wzrost inflacji . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XXVII/175/12 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 11 do protokołu . 
 

f/ zmiany budŜetu miasta i gminy na 2012 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG  która wyjaśniła, Ŝe największa kwota która ulega zmianie  to 
zmniejszenie dochodów o kwotę o  870.000,-zl a dotyczy to 
zmniejszenia dochodów nie wykonanych ze względu na zmniejszoną 
sprzedaŜ działek . 
Pozostałe zmiany jakie zostały ujęte w tym projekcie uchwały to 
przeniesienia między paragrafami . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 



Uchwała nr XXVII/176/12 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 12 do protokołu . 
 

g/ stawek dotacji przedmiotowej na realizacje zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudŜetowej  na 2013 rok . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy i dotyczy to Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
dotyczy utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych  oraz 
gospodarki ściekowej   
Są to dopłaty do kosztów  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu 
administrowanie  tymi zasobami. 
Dotacje są potrzebne  na obsługę procesu technologicznego ,bieŜące 
utrzymanie  ,remontu i podatek od nieruchomości . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XXVII/177/12 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 13 do protokołu . 
 
 h/ zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-
2020 . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy ,która  wyjaśniła, Ŝe ta uchwała jest ściśle powiązana z 
uchwała dot. Zmiany budŜetu . 
Tam zmniejszamy dochody o kwotę 870 tys.zł  i w związku z tym  to 
zmieniamy  czas trwania tej uchwały na rok 2021 z uwagi Ŝe chcemy 
wypuścić nowe obligacje  i spłacić w tym roku te które naleŜy spłacić a 
te następne spłacać do roku 2021 .Do tego nas zmusza sytuacja gdy nie 
będą wykonane dochody .roku 2012 i nie byłoby z czego tych obligacji 
spłacać . 
 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń i zapytań .  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr XXVII/178/12 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 14 do protokołu . 
 
 i/wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk śurczak 
Sekretarz MiG ,która wyjaśniła ,Ŝe z takim wnioskiem o 
przekształcenie wystąpili Pani Janina i Roman Szulc / działka połoŜona 
na osiedlu Jaskółki / 
KaŜdorazowo indywidualnie Rada podejmuje taką uchwałę ,gdzie 
określa procent bonifikaty . 
Do tej pory wszystkie osoby które o to wystąpiły miały udzielane 
bonifikaty w wysokości 75 % .  
Radni do projektu uchwały nie  wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń . 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Uchwała nr XXVII/179/12 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 15 do protokołu  
 
 
 
 
 

j/ emisji obligacji komunalnych  
 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak .Skarbnik 
MiG  która wyjaśniła, Ŝe temat  juŜ był poruszony przy podejmowaniu uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej . 
PoniewaŜ nie mamy wykonanych dochodów na ten rok  które by nam 
pozwoliły  na spłatę  obligacji na ten rok. 
Proponujemy restrukturyzacje  budŜetu w ten sposób ,Ŝe chcemy wyemitować 
nowe obligacje na kwotę 1.020 tys. 
Z tych nowych obligacje chcielibyśmy zapłacić te spłaty które są do spłaty w 
tym roku z tym ,Ŝe wydłuŜylibyśmy spłatę obligacji na rok 2021  
Radny Zbigniew Kierzkowski –czy wobec tego będziemy się mieścić  w 
wskaźniku zadłuŜenia i czy nie ma obawy ,ze go przekroczymy . 
 Pani ElŜbieta Juskowiak – mamy to wszystko przeliczone w 
przeciwnym wypadku RIO by nam tego nie zatwierdziło  
W tym roku to zadłuŜenie utrzyma się na poziomie 55 %  a na przyszły rok 
moŜe to być na początku 58 %. 
Ten procent w ciągu roku malej j poniewaŜ nie wszystkie dochody na początku 
roku sa wprowadzone do budŜetu . 
Są dochody które do budŜetu wpływają  w ciągu roku . 
 
Przewodnicząca Rady  Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr XXVII/180/12 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi zał 
nr 16 do protokołu.  
 
 k/obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku rolnego na 
2013 rok . 
 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak ,która 
wyjaśniła ,Ŝe tez proponuje się podwyŜkę tego podatku w stosunku do tego 
roku o 4 %  
W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 
paŜdziernika 2012 roku .ogłoszono  maksymalną  cenę skupu Ŝyta za okres 
pierwszych trzech kwartałów na 75,86,-zł.\ 
Proponuje się obniŜenie  stawki do kwoty 62.00,-zł.  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
glosowanie  
Uchwała nr XXVII/181/12 została zatwierdzona w następujący sposób 
- 11 radnych głosowało za podjęciem uchwały \ 



 2 radnych wstrzymało się od głosu  
Uchwała na XXVII/181/12 stanowi zał. nr 17 do protokołu . 
 
Ad. 8 Interpelacje i wnioski radnych. 
  
Radny Zbigniew Kierzkowski  
Komisja Inwestycji i  Spraw Gospodarczych, gdzie jestem 

Przewodniczącym zgodnie z planem pracy wizytowała obiekty oświatowe 
Wiemy, Ŝe tą stare obiekty i wszystkie wymagają remontów  

Na to nie  posiadamy  
 ale duŜym problemem jest nieodwodniony teren wokół szkoły w 

Maslowie 
 .Woda nachodzi do pomieszczeń sanitarnych  ,tak ,ze jest prośba o 

zainteresowanie się tym problemem  poniewaŜ  tam wszystko jest 
zawilgocone. 

Problemem jest równieŜ ta nachodząca woda do szamba i w związku z 
tym trzeba to szambo często oprózniać . 

Radny Kazimierz Pepliński – problemy z ta wodą zawsze tam 
występowały ,byłem jednak przekonany  ,Ŝe zostało  to dawno usunięte 

Burmistrz MiG Henryk Litka  – trudno mi tu w tej chwili mo3wic o 
tym problemem musimy się z tym zapoznać na miejscu . 

 
Ad. 9 Wolne głosy i wnioski  
 
Radny Kazimierz Pepliński – widzimy ,Ŝe w Międzychodzie ruszyła 

budowa czy z tej firmy będziemy mieć jakiś dochód . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak będą płacić podatki jak wszyscy 

od następnego roku po oddaniu do uŜytkowania . 
Radny Kamil Jankowiak – czy nasza rad będzie  miała wpływ na 

wysokość opłat za wywóz nieczystości . 
Burmistrz Miasta i Gminy  – my w tych sprawach śmieciowych  nie 

będziemy podejmowali Ŝadnych uchwał będzie to wszystko podejmował  
Selek poniewaŜ myśmy wykonanie tych zadań przekazali do Selektu  
Opinia naszej rady nie będzie decyzyjna.  
Mieliśmy juŜ posiedzenie w tej sprawie i ustaliliśmy te kwoty  
Jest propozycja od osób i tak \ 
 - gdy nie będzie segregacji to 14,-zl na miesiąc  
 - przy segregacji 10 ,-zł od osoby na miesiąc . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – rozumiemy ,Ŝe wszyscy 

będą mieli równe stawki  na gminie    
Burmistrz MiG  – tak wszyscy równo będziemy płacić zarówno na wsi 

jak i w mieście . 
Wiem ,ze to będzie rewolucja ale nie mamy innego wyjścia tak mówią 

przepisy . 
Będzie w tej sprawie opracowany regulamin z którego wszystko 

powinno wynikać a szczególnie ile razy w ciągu miesiąca te śmieci będą 
odbierane . 

Radny Roman Drews – czy w tym roku teŜ będzie robiony przetarg na 
odśnieŜanie gminy  



Burmistrz MiG  – nie ma takiej potrzeby ,zrobimy to w formie zlecenia 
naszej gminnej firmie i liczę ,Ŝe to będzie dobrze robione  jak do tej pory 

Radny Jan Rzepczyński – chciałbym tu skierować podziękowania dla 
Pana Burmistrza ,który przy tak dość trudnych czasach z braku funduszy 
potrafił znaleźć  fundusze na nowe przystanki- przystanki stoją i ludzie są 
zadowoleni .   

 
 
 
 
 
Ad.10 Zakończenie  obrad Sesji  
 
Zabierając głos Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, 

Ŝe porządek obrad Sesji został wyczerpany ,podziękowała wszystkim za udział 
i zakończyła XXVII Sesje Rady Miasta i Gminy Dolsk . 

 
 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat    Janina Pawełczyk  
 
 
  


