PROTOKÓŁ
z XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk
odbytej w dniu 22 października 2012 roku

Sesja została zwołana w trybie sesji nadzwyczajnej
Radni obecni na Sesji wg zał. listy obecności
Ponadto udział w Sesji wzięli
1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy
2. Liliana Lenarczyk Źurczak – Z-ca Burmistrza
3. ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego
5. Ilona Skorupka – inspektor w ref. Gospodarczym
6. Monika Leciejewska – referent w ref. Gospodarczym
Oraz osoby zaproszone
1. Piotr Leciejewski Komendant Powiatowy Policji
2. Piotr Nowacki – przedstawiciel Policji
3. Stanisław Kaźmierski – sołtys Drzonku
4. Jacek Dorsz sołtys Małachowa
5. Agnieszka Ciszewicz – mieszkanka Małachowa
6. Barbara Bednarowicz - mieszkanka Małachowa
Na sali byli równieŜ obecni przedstawiciele prasy oraz Radia Merkury.

Na wstępie głos zabrała Pani Przewodnicząca Janina
Pawełczyk ,która powitała radnych ,przedstawicieli władz gminnych
oraz zaproszone osoby informując ,Ŝe sesja została zwołana w trybie
nadzwyczajnym ,gdzie jedynym punktem obrad będzie wyraŜenie
przez Radę Miasta i Gniny Dolsk stanowiska w sprawie kar
zastosowanych wobec uczestników protestu zorganizowanego w dniu
12 października 2012 roku na drodze 434 Księginki Małachowo .
Na Sali obecnych było 15 radnych .
W pierwszej kolejności poprosiła o zabranie głosu w tej sprawie
Pana Burmistrza Henryka Litka .
Zbierając głos Pan Burmistrz Henryk Litka rozpoczął swoje
wystąpienie od omówienia sprawy budowy drogi 434 .
W pierwszym etapie ,gdy zapadła decyzja o budowie tej drogi
byliśmy bardzo wszyscy z tej decyzji zadowoleni
AŜ do pewnego mementu ,gdy na tej drodze nic się nie działo i
tak jest do chwili obecnej .

Wszystko rozpoczęte nie dokończone ,droga przez wieś
Małachowo to męka .
Od pierwszego półrocza w tym roku co tydzień interweniuję w
tej sprawie u Marszałka Województwa oraz w Wojewódzkim
Zarządzie dróg a efektów nie widać
W dniu 12 lipca odbyła się wizytacja tej drogi i mieliśmy
nadzieje ,ze od tego momentu coś ruszy
Byliśmy tu długo cierpliwi ale mieliśmy wątpliwości ,Ŝe to się
w terminie zakończy
Myśmy tylko to z daleka widzieli ale mieszkańcy z tym
problemem Ŝyli na co dzień .
Trudno im się dziwić ,Ŝe im wytrzymałość się skończyła i
chcieli protestu poniewaŜ liczyli ,Ŝe tylko w ten sposób ktoś tą droga się
zainteresuje .
12 paŜdziernika odbył się protest – droga została zablokowana
na 1 godzinę.
Było duŜe zainteresowanie ze strony mieszkańców ,mediów i
liczono na zrozumienie tej sytuacji .
Po proteście 15 października rozmawiałem z Marszałkiem
Województwa ,który równieŜ zaproponował spotkanie w tej sprawie
aŜeby wyeliminować te trudności które w tej chwili powstały na tej
drodze
.W dniu 19 paŜdziernika odbyło się takie spotkanie z udziałem
W-CE Marszałka Grzegorza Jankowiaka oraz Dyrektora do spraw
inwestycji ,gdzie z tego spotkania zostały spisane odpowiednie wnioski,
które powinny być wykonane przed okresem zimowym poniewaŜ w
przeciwnym wypadku w tym okresie ta droga byłaby w ogóle
nieprzejezdna .
Uznałem ,Ŝe po opracowaniu takich wniosków będę osobiście
co tydzień na tej drodze aŜeby dopilnować jak te prace są
wykonywane.
To była pierwsza sprawa dot .budowy tej drogi
Druga sprawa to protest w sprawie tej drogi zorganizowany
przez mieszkańców tych wiosek .
Inicjatorkami tego protestu były odwaŜne panie ,które
stwierdziły ,Ŝe jest to jedyna forma aŜeby ktoś zauwaŜył jak ta budowa
jest robiona i jak ta droga wygląda .
Te Panie usłyszały Ŝe gdyby ten protest zorganizować legalnie
to termin były odległy a wszystkim zaleŜało na czasie .
Skontaktowały się dzień przed protestem z Policją informując
ich o takich zamierzonych działaniach .
Zorganizowano spotkanie w którym to spotkaniu policja
teŜ brała udział.
Wszyscy w zasadzie byli przekonani ,ze policja im teŜ
pomaga ,wyraŜali się o pracy policji bardzo dobrze .
Po tym proteście i po działaniach policji w dniu
16 paŜdziernika rozmawiałem osobiście z Panem
Komendantem o łagodnym potraktowaniu protestujących .

W dniu 19 paŜdziernika sytuacja diametralnie się zmieniła ,gdyŜ
policja zorganizowała w Małachowie spotkanie / mieszkańcy myśleli
,ze otrzymają upomnienia / a tak wszystkie te osoby które przybyły
otrzymały 50,-zł mandat.
Dodzwoniłem się w tej sprawie do Pana Komendanta ,który wyjaśnił Ŝe
policja nie mogła postąpić inaczej ,chociaŜ prosiłem o zrozumienie i
rozumiem ,Ŝe policja musi działać zgodnie z prawem ale tu była
sytuacja wyjątkowa wystarczyło według mnie upomnienie .
PrzecieŜ do tego protestu zmusił ich zły stan drogi i nie mieli innego
wyboru .
Rozumiem Pana Komendanta ,Ŝe jakieś konsekwencje mogły być ale
naleŜało zrozumieć mieszkańców ,Ŝe ich postepowanie nie stanowiło
Ŝadnego zagroŜenia w ruchu ,droga ta stanowi większe zagroŜenie dla
mieszkańców i ruchu drogowego .
Czy wobec tego policja ukarała równieŜ tych którzy doprowadzili do
takiego stanu drogi .
Proszę wobec tego o wycofanie mandatów i ukaranie tych
mieszkańców naganami poniewaŜ to była sytuacja nadzwyczajna .
Przewinienia były , ale nie zawsze powinny być w ten sposób karane .
Pan Komendant Piotr Leciejewski
Dziękuję Pani Przewodniczącej za zaproszenie na obrady Sesji w
swoim imieniu i w imieniu Komendanta Wojewódzkiego ,który
przeprasza ,Ŝe nie mógł na te obrady przybyć .ze względów słuŜbowych
Zobowiązał mnie do reprezentowania go na dzisiejszych obradach
Rady .
Jako Policja cieszyliśmy się równieŜ ,ze droga ta będzie przebudowana
a to ze względu na bezpieczeństwo przejazdu .
Rzeczywistość w tej chwili wygląda inaczej i bardzo niekorzystnie.
Zgadzam się z wypowiedziami Pana Burmistrza w 100 % i nie chcemy
aŜeby ta droga nas poróŜniła .
My jako policja mamy dbać o bezpieczeństwo musimy stać na straŜy
prawa .
Nieznajomość prawa bardzo szkodzi
W dniu 11 października 2012 Kierownik Nowacki Piotr był na
spotkaniu w Małachowie ,gdzie mieszkańcy wypowiedzieli się w
sprawie protestu .
Tam zostali poinformowali ,ze w świetle prawa zgodnie z art. 90
kodeksu karnego jest to pierwsze .poinformowanie zebranych o
konsekwencjach związanych z ta blokadą..
Z uwagi na to, Ŝe mieszkańcy byli pomimo ostrzeŜenia przygotowani
do przeprowadzenia protestu ,zabezpieczyliśmy ten protest ze strony
policji organizując odpowiednie objazdy dla kierowców.
W tym proteście z ramienia Policji był obecny mój zastępca
Bartłomiejczak Bogdan ,który wystąpił do protestujących informując
ich o konsekwencjach jakie mogą być w stosunku do nich w związku z
tą blokada drogi .
Wobec nie zastosowania się do tych ostrzeŜeń protestujący zostali
poinformowani ,Ŝe będą wszyscy spisani personalnie i odpowiednio
ukarani .

Natomiast jeŜeli chodzi o udział Policji to policja jest tam gdzie jest
jakieś zagroŜenie i pilnuje w tym wypadku porządku
Osoby, które brały udział w tej blokadzie miały zastosowane dwa
wykroczenia .
Najmniejsza kara grzywny pienięŜnej to 20,-zł do 500,-zł.
Jak widzimy wobec tych osób zastosowano bardzo minimalna kare
grzywny
W przypadku odmowy mandatu osoba jest kierowana do sądu i moŜe
być wymierzona kara do 5000,-zł.\
Cenię bardzo Pana Burmistrza za działania w ty m zakresie i walkę o
tych mieszkańców jednak chce zwrócić uwagę ,ze w gestii policji nie
jest udzielanie nagany moŜe to tylko zrobić sąd .
RównieŜ do sądu naleŜy zwrócić się indywidualnie o odstąpienie od
mandatu .
JeŜeli chodzi o pouczenia to były dwa
Jedno pouczenie przez blokada ,drugie w dniu blokady .
Trzeciego pouczenia juŜ nie moŜe być .
Mieszkańcy na to nie zareagowali stąd nałoŜone mandaty.
Komendant policji w mojej osobie nie nakładał mandatów jak równieŜ
nie decydował o tym ,gdyŜ mandaty nakładali policjanci uczestniczący
w tej blokadzie i otrzymały je te osoby które w tym brały udział.
Nie uwaŜam równieŜ ,Ŝe tak przeprowadzony protest musiał być
przeprowadzony nielegalnie .
Trzeba było wystąpić o uzyskanie zgody na przeprowadzenie blokady .
Panie które były inicjatorkami powinny w tym względzie otrzymać
jakąś pomoc i wystąpić z pismem o zgodę .
Jestem przekonany ,ze uzyskały by ją dość szybko /była tu mowa o 1
miesiącu ale to by tak długo nie trwało /.
Prośba Pana Burmistrza o łagodne potraktowanie został w zasadzie
spełniona ,mandaty otrzymali bardzo minimalne ,ale od odstąpienia od
ukarania policja nie mogła sobie pozwolić z uwagi na obowiązujące
prawo .
Muszę jeszcze raz powiedzieć, Ŝe uczestnicy o groŜących im
konsekwencjach zostali dwukrotnie poinformowani i na to się
decydowali.

Pan Burmistrz Henryk Litka
Rozumiem Pana Komendanta wypowiedzi ale proszę mnie teŜ jako
Burmistrza rozumieć ,Ŝe solidaryzuję się z mieszkańcami i pojawiłem
się na proteście zarówno w Małachowie i Księginkach gdyŜ wierzyłem
,Ŝe to coś pomorze w dalszej budowie tej drogi .
Jesteśmy juŜ po zdarzeniu i moŜe mądrzejsi jak to powinno być
zrobione .
Nie ma jednak rzeczy niemoŜliwych i ze strony policji trzeba było to
najpierw dobrze ocenić a potem karać .
PrzecieŜ niektórzy mieszkańcy nie otrzymali dwukrotnie pouczeń i jak
to policja wyłapała .

Ja wiem ,ze sąd daje naganę ale pouczenie daje policja .
Wykłady prawne teŜ rozumiem ale tez rozumiem społeczeństwo .
Niech ta sytuacja nas nie poróŜni ale niech Pan nas zrozumie
,problemem w zasadzie nie jest ten mandat ale zły stan drogi i ci którzy
są za to odpowiedzialni mandatów nie otrzymali .
Pan Piotr Leciejewski Komendant Policji
Rozumiem Bardzo Pana Burmistrza i tez chciałbym nadal dobrze
współpracować z tą gminą ,ale proszę mnie zrozumieć ,a policjanci
wykonywali swoje obowiązki słuŜbowe i nie karaliśmy nikogo za
wybryki chuligańskie tylko za niezaradność i zastosowaliśmy najniŜszy
wymiar mandatu ,gdyŜ policjanci rozumieli rozgoryczenie tych
mieszkańców .
Ten najniŜszy mandat był zastosowany na prośbę Pana Burmistrza ale
w ogóle od ukarania nie mogliśmy odstąpić .
Jako osoba cywilna zgadzam się z Panem Burmistrzem i równieŜ
jestem za tymi mieszkańcami ,ale policja stoi na straŜy prawa .
Radna Renata Jankowiak jestem radną juŜ 4 kadencje i staram się
interesować wszystkimi sprawami które dotyczą naszej gminy .
O budowę tej drogi długi walczyliśmy i z tego ,Ŝe będzie robiona
cieszyliśmy się
Sytuacja bardzo w ostatnich miesiącach się zmieniła , nikt na tej drodze
nie pracował i nie pracuje .Nie ma się w tej sprawie w zasadzie z nikim
dogadać .
Pan Burmistrz robi co moŜe ,interweniuje gdzie się da, organizuje
spotkania /ostatnie z W-ce Marszałkiem / i czekamy jaki tego będzie
efekt
Wiemy tylko ,Ŝe ma tam powrócić odpowiednia firma i prace mają
być kontynuowane.
Firmy które to wykonywały upadły –ale mieszkańcy maja dość tej
sytuacji ,mieszkańcy narzekają i kierowcy szczególnie ,Ŝe samochody
zawieszają się na studzienkach ,a co będzie jak przyjdzie zima .
Na kaŜdej Sesji jest o tym mowa
Droga jest w tej chwili tak niebezpieczna i protest był jedyna
moŜliwością ,Ŝe nas ktoś zauwaŜy .
Czy nie trzeba było w pierwszej kolejności ukarać wykonawcę albo
właścicieli drogi
UwaŜam ,ze pomimo legalności tego protestu wszystko było
przygotowane ,objazdy były kierowcy nie narzekali nawet nas chwalili
,Ŝe nie musza stać w kolejce.
Pracą policji do czasu otrzymania mandatu w zasadzie byłam
zachwycona .
Byłam na tym spotkaniu dzień przed protestem i miałam wraŜenie ,Ŝe
policja nam pomaga w zorganizowaniu tego protestu.
Te panie które to zorganizowały to są godne naśladowania .
To były ich i nasze działania społeczne i mieszkańcy nie mogą
zrozumieć ,Ŝe za takie coś otrzymali mandaty .
Nie odczułam równieŜ ,Ŝe na tym spotkaniu ktoś mnie pouczył .

Blokada przebiegała spokojnie ze zrozumieniem ,byłam o naszej
słuszności przekonana do piątku ,gdzie policja zorganizowała spotkanie
i tak wręczono mandaty .
Byliśmy wszyscy przekonani idąc na to spotkanie ,Ŝe tam dostaniemy
odpowiednie pouczenia .
RównieŜ nie zgadzamy się z organizatorkami tej blokady dlaczego nie
otrzymali tylko organizatorzy ale równieŜ otrzymały te osoby które
tylko raz ponoć słyszały pouczenie .
Jak to policja wytłumaczy i skąd ma dane ile kto razy otrzymał
pouczenie .
Dlaczego nas potraktowano jak przestępców ,wszyscy nas chwalili za
takie postepowanie a policja nas ukarała
Czy wobec tego w ocenie Pana Komendanta ten protest był słuszny
czy nie .
Komendant Piotr Leciejewski – dziękuje Pani za tak dobrą ocenę
pracy Policji ,nasza współpraca była dobra i działaliśmy dla dobra
wszystkich.
Gdyby to było legalne ja bym wydał opinię pozytywną i dzisiaj
naszego spotkania w tej sprawie by nie było .
Prawo jest nieubłagalne ale my tego prawa nie tworzymy .
My stanem tej drogi bardzo się interesujemy ,droga jest odpowiednio
oznakowana i to tego nie mamy Ŝadnych zastrzeŜeń ,pomimo ,ze
budowa tej drogi trwa juŜ drugi rok .
Natomiast kto powinien otrzymać mandat decydowali policjanci,
którzy w tym proteście uczestniczyli ,do tych osób które jeszcze nie
otrzymały takiego mandaty toczy się postepowanie .
Jeszcze raz podkreślam ,ze nałoŜono najmniejsze mandaty ,natomiast
nagana to tylko sądowna .
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka – wobec takich wyjaśnień
jako uczestnik tej blokady proszę o wystawienie mi mandatu ,poniewaŜ
byłem zarówno w Małachowie i Księginkach .
Radny Kazimierz Pepliński – to co zrobiono w Ksieginkach i
Małachowie to tylko w słusznej sprawie ,ciągle o tym mówiliśmy i
staliśmy w miejscy ,byliśmy bezradni ,ze to tak długo trwa .
Protest był dobrym posunięciem i tu ukłony w stronę organizatorek
,poniewaŜ zostało to nagłośnione i moŜe sprawa nabierz tempa .
Radny Zbigniew Kierzkowski – Panie Komendancie to w zasadzie nie
chodzi o ten mandat 50,-zł ,ale o sam fakt ukarania tych osób, gdzie dla
niektórych jest to pierwszy mandat w Ŝyciu,
Działali w dobrej sprawie a potraktowano ich jak przestępców
Radny Dariusz Grzegorczyk - Pan Komendant ciągle wraca ,Ŝe
wszyscy zostali pouczeni o konsekwencjach dwukrotnie a przecieŜ
niektóre osoby były tylko na blokadzie i zostały raz pouczone .
Jak wobec policja poradzi sobie kto ile razy otrzymał pouczenie
Te wyjaśnienia nie są czytelne dla nikogo .

Komendant Piotr Leciejewski przed protestem wszyscy zostali
pouczeni o konsekwencjach ,cześć juŜ dostała mandaty a wobec
pozostałych jest prowadzone postepowanie wyjaśniające czy byli na
blokadzie czy nie .
Zbierany jest materiał do kaŜdej osoby oddzielnie ,poniewaŜ nie ma
mandatu wspólnego .
Takie czynności są równieŜ prowadzone do osoby Pana Burmistrza i
po tych czynnościach będę wiedział kto powinien jeszcze otrzymać
mandat .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zarządziła 10 min przerwę .
Po przerwie głos zabrał radny Roman Ratajczak
Czy wobec takiego złego stanu drogi ,gdzie w kaŜdej chwili
moŜe dojść do wypadku Policja wystąpiła z jakim pismem do
Wojewódzkiego Zarządu Dróg o szybkie zajęcie się stanem tej drogi.
Komendant Leciejewski Piotr
Tak takie pisma wystosowaliśmy do Zarządu Dróg oraz do Komisji ds.
dróg przy Staroście Śremskim .
Wobec braku dalszej dyskusji ,gdzie w zasadzie nie uzyskaliśmy
poparcia naszej prośby od Pana Komendanta dot. moŜliwości
wycofania nałoŜonych mandatów Przewodnicząca Rady odczytała
stanowisko Rady w tej sprawie / zał. Nr 2 do protokołu .
Podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła XXVI obrady
Sesji Rady Miasta i Gmin y Dolsk .
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