
 
 
    P R O T O K Ó Ł 
 
 
 
   Z XLI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 
   Odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku . 
 
 

Radni obecni na Sesji wg zał. listy obecności ,która stanowi zał. nr 1 
do protokołu  
 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
1.Litka Henryk – Burmistrz MiG  
2.Liliana Lenarczyk śurczak – Sekretarz MiG   
3.ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG 
4.Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego. 
5.Andrzej Ratajczak - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  
 
 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad. 
 
 Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk, która powitała radnych i zaproszone osoby i stwierdziła ,Ŝe 
na sali na 14 radnych obecnych jest 13 radnych ,wobec tego Rada 
władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
2.Przedstawienie porządku obrad Sesji . 
 
 Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła 
proponowany proponowany  porządek obrad XLI Sesji Rady  
 
1/Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.Przedstawienie porządku obrad . 
3.Przyjecie protokołu z obrad XL Sesji Rady  Miasta i Gminy Dolsk. 
4.Przedstaqwienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z 
działalności międzysesyjnej , 
5.Rozpatrzenie projektów uchwał  Rady dot: 
a/ zmiany budŜetu miasta i gminy na rok 2013 , 
b/ uchwalenie Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta i Gminy Dolsk  
c/ budŜetu miasta i gminy na 2014 rok , 
d/planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok , 
e/planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2014 rok , 
f/planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2014 rok , 
g/planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2014 rok .   
 
 



6.Interpelacje i wnioski. 
7.Wolne glosy i wnioski . 
8.Zakończenie obrad Sesji. 
 
O poszerzenie porządku obrad Sesji poprosił Burmistrz Miasta i 
Gminy Henryk Litka.  
Poszerzenie porządku obrad dotyczyłoby podjęcia uchwały w sprawie 
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała poszerzony 
porządek obrad po głosowanie . 
Radni  zatwierdzili proponowany poszerzony porządek obrad  
13 głosami ./ zaproszenie na sesje stanowi zał. nr 2 do protokołu/.  
 
3.Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta i Gminy . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała radnych ,Ŝe 
protokół taki został sporządzony w terminie i był wyłoŜony w biurze 
Rady . 
 Poprawek nie zgłoszono . 
W związku z powyŜszym Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe protokół 
został przez Radę przyjęty bez zastrzeŜeń. 
 
4.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z 
działalności międzysesyjnej . 
 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy  
Henryka Litka   . 
Informacja stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu . 
Radni do przedłoŜonej informacji nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
 
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach : 
 
a/ zmiany budŜetu miasta i gminy na 2013 rok  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta  Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy  ,która w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniła 
Ŝe największa kwota , jaka jest ujęta w tym projekcie to kwota 71 tys. zł  
którą przesuwamy z nakładów inwestycyjnych  z przebudowy ulicy 
Brzozowej na zagospodarowanie rynku . 
Z uwagi na wykonanie większego zakresu prac na rynku  jesteśmy 
zobowiązani zapłacić większy rachunek niŜ było w planie o kwotę 
71  tyś .zł. 
W projekcie uchwały proponujemy równieŜ z uwagi na konieczność 
zapłaty  zmniejszyć planowane wydatki inwestycyjne na wykup 
gruntów o kwotę 10 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację sieci 
komputerowej w Urzędzie – kwotę 1.594,-zł oraz 8.406,-zł  na dotacje 
celowe  z przeznaczeniem na przekazanie innym gmina na podstawie 
porozumienia za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych l 
Radny Kazimierz Pepliński – czy na to ,Ŝe musimy płacić za te dzieci 



uczęszczające do przedszkoli niepublicznych jest jakiś przepis  i czy to 
jest konieczne  . 
Radny Jankowiak Renata – przesuwamy 71 tys. zł na rynek czy 
wobec tego to zadanie będzie więcej kosztowało  
Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG  
- odnośnie płacenia za te dzieci uczęszczających do przedszkoli 
niepublicznych to w zasadzie nie mamy nic do powiedzenia  – jest taki 
przepis i musimy to płacić – płacimy za 20 dzieci do 3 jednostek . 
- dokładamy do rynku 71 tys.zł ale to nie zwiększa wydatków na 
wykonanie całej inwestycji w tym roku zapłacimy więcej  ale w roku 
2014 zapłacimy mniej . 
Radni nie zgłosili więcej zapytań wobec tego Przewodnicząca Rady 
Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała Nr XLI/276/13 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi 
zał. nr 4 do protokołu . 
 
 
b/uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Dolsk  
. 
Glos w tej sprawie zabrała Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta 
i Gminy  ,która w uzasadnieniu do tego projektu powiedziała, Ŝe projekt 
tej uchwały został szczegółowo  omówiony na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Rady .Taka wersja jak została przedstawiona radnym na 
posiedzeniu komisji jest ujęta do projektu tej uchwały. 
Następnie Pani Skarbnik odczytała uchwałę Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu dot. opinie w sprawie Wieloletniej 
P5rognozy Finansowej  Miasta i Gminy Dolsk –gdzie opinia jest 
pozytywna / opinia stanowi zał. nr 5 do protokołu /.  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie . 
Uchwała nr XLI/277/13 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi 
zał. nr 6 do protokołu . 
 
 
c/ budŜetu miasta i gminy na 2014 rok . 
 
 
W kolejności głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka , 
który, przedstawił  podstawowe załoŜenia  do budŜetu na rok 2014 
informując ,Ŝe na rok 2014  ustala się dochody na kwotę  18.064.203,-zł  
natomiast wydatki na kwotę 19.859,203,-zł. 
Na podkreślenie zasługuje fakt  ujęcia w projekcie budŜetu na rok 2014 
12 zadań inwestycyjnych na kwotę  5.264.742,-zł .co stanowi 26 % 
całego budŜetu gminy na rok 2014 . 
NaleŜy się z tego cieszyć ,Ŝe uda nam się wykonać tyle zadań 
inwestycyjnych . 
Następnie glos zabrała Pani ElŜbieta Juskowiak ,która wyjaśniła ,Ŝe 
projekt budŜetu na rok 2014 został omówiony przez radnych na 



wspólnym posiedzeniu komisji rady . 
Do załoŜeń  budŜetowych   zastosowano poprawkę  przenosząc  
15 tys. zł z funduszu płac Urzędu na przydomowe oczyszczalnie / taki 
wniosek został zgłoszony  na komisjach / i tym samym na to zadanie 
będzie przeznaczona kwota 25 tys. zł. 
Radny Tomasz Ciszewicz – czy w tym budŜecie jest ujęta kwota z 
podatku od nieruchomości za te dwa wiatraki  
Pani ElŜbieta Juskowiak.- tak jest ujęta kwota 280 tys. zł a dotycząca 
podatku od nieruchomości od osób prawnych . 
Radni nie zgłosili do projektu uchwały budŜetowej Ŝadnych poprawek . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
glosowanie . 
Uchwała nr XLI/278/13 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi 
zał. nr 7 do protokołu . 
 
d/plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Roman Drews 
Radni do projekt uchwały nie zgłosili Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie  
Uchwała nr XLI/279/13  została zatwierdzona 12 głosami i stanowi 
zał. nr 8 do protokołu / z sali wyszła radna Dorota Jańczak / 
 
e/planu pracy Komisji Oświaty  ,Kultury i Sportu na 2014 rok. 
  
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Jacek Woroch  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod glosowanie 
Uchwała nr XLI/280/13 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi  
zał. nr 9 do protokołu / na sale powróciła radna Dorota Jańczak /. 
 
f/ planu pracy Komisji Ochrony Środowiska  na 2014 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Renata Jankowiak 
Przewodnicząca Komisji .  
Radni do projektu uchwały nie zgłosili Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod glosowanie  
Uchwała nr XLI.281/13 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi 
zał. nr 10 do protokołu .  
 
g/ planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych . 
 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Zbigniew 
Kierzkowski . 
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosili Ŝadnych 
zapytań. 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XLI/282/13 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi  
zał. nr 11 do protokołu.  



 
h/ zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG  która wyjaśniła Ŝe  zmian w uchwale dokonano celem 
dostosowania prognozy do aktualnego budŜetu gminy  
Łączy  to się szczególnie z poprawką  dotycząca  przeniesienia środków 
na ten rok na  zagospodarowanie rynku   z ul. Brzozowej  a tym samym 
dokonanie podobnych zmian na rok 2014 . 
Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano dane 
historyczne  dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008-
2012 . 
WydłuŜono okres prognozy do roku 2024 tj. do końca spłaty 
planowanego zadłuŜenia . 
Radny Kazimierz Pepliński – z projektu uchwały wynika ,ze na rok 
2015 zaplanowano dochody z wiatraków ,czy jest robione na jakieś 
podstawie i gdzie te wiatraki maja powstać . 
Czy to jest realne do wykonania . 
Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG –według posiadanych 
informacji w roku 2014 maja powstać 4 wiatraki 2 w Kotowi i 2 w 
Mełpinie stąd w uchwale znalazły się kwoty jakie chcemy uzyskać z 
podatku od nieruchomości . 
Liczymy na to ,Ŝe to zostało dobrze zaplanowane i te wiatraki powstaną 
w terminie . 
  
Radni nie zgłosili do projektu uchwały więcej zapytań . 
 Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XLI/283/13 została zatwierdzona 13 glosami i stanowi 
zał. nr 12 do protokołu . 
 
 
 
6. Interpelacje i wnioski . 
 
Radna Wiesława Szermelek – pytanie do Pana Burmistrza czy 
nastąpił juŜ odbiór drogi 434 ,czy było podsumowanie tych prac i czy te 
prace są juŜ zakończone . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – nic mi nie wiadomo aŜeby odbył się 
odbiór tej drogi ,patrząc na to ile nerwów kosztowała nas ta droga to w 
tej chwili powinniśmy być z tej drogi zadowoleni . 
W zasadzie tak jest chociaŜ nie wszystko zostało tak wykonane 
jakbyśmy tego chcieli . 
W szczególności dotyczy to przepustu w Dolsk ul. Świętego Ducha 
,wykonania chodników łączących drogę do Trąbinka  oraz chodników 
w Drzonku i skrzyŜowaniu drogi w Drzonku / przy krzyŜu/ 
To są prace, które powinny być wykonane ale mam zapewnienie ,Ŝe 
będą wykonywane w roku 2014 . 



Radna Renata Jankowiak – wiem ,Ŝe ten temat często jest omawiany 
na sesjach ale trudno o tym nie mówić a dotyczy to budynku na rynku 
po byłym banku . 
Są tam okna powybijane ,uwaŜam ,Ŝe w ten budynek jest zagroŜeniem 
dla społeczeństwa jak tam się coś stanie to kto będzie za to odpowiadał. 
Wiem ,ze to nie jest nasz budynek ale  musimy coś z tym zrobić  bo 
będą potem szukać winnych . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – dobrze ,ze ten temat ciągle wraca na 
sesje ,teŜ widzę jako Burmistrz jak ten budynek wygląda i obawiam się 
najgorszego ,ale w tej chwili poleciłem pracownikom gospodarczym 
zabezpieczenie tego budynku ale do tematu musimy powrócić na 
początku roku 2014  gdyŜ wstydzimy się za nie swój budynek i tak jak 
Pani radna dobrze stwierdziła jak tam się coś stanie to będą nas o to 
oskarŜać . 
Radny Jacek Woroch – tak ciągle do tego tematu wracamy gdyŜ nic 
się tam nie dzieje budynek niszczej ,moŜe wystosować pismo do 
Prokuratury ona właściciela tego budynku ,ze budynek zagraŜa 
bezpieczeństwu ,niech się tym zajmą a szczególnie niech się tym zajmie 
nadzór budowlany. 
Zajmuje się drobiazgami / np. oderwana deską/ a zagroŜenie tego 
budynku jest tak duŜe ,Ŝe to powinno być dla nich priorytetem . 
 
Radny Zbigniew  Kierzkowski – zwiększyliśmy fundusze na 
przydomowe oczyszczalnie chciałbym jednak tu powiedzieć Ŝeby w 
tym względzie była większa  informacja dla tych osób co chcą te 
oczyszczalnie budować tak aŜeby fundusze nie przepadły . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – osoby tym zainteresowane 
dobrze o tym wiedza i nie ma obaw, Ŝe te fundusze przepadną . 
 
7.Wolne glosy i wnioski . 
 
Radny Szczepaniak Hieronim – dlaczego my tak duŜo dopłacamy do 
tych przedszkoli niepublicznych czy to jest konieczne ,czy w naszych 
przedszkolach nie ma miejsc dla tych dzieci . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – widzę ,Ŝe temat powraca ale my nie 
mamy na to Ŝadnego wpływu . 
Przepis mówi ,ze jak dziecko jest zapisane do przedszkola 
niepublicznego poza nasza gmina musimy za to dziecko płacić . 
Przepis nielogiczny ale musimy to wykonywać .   
Rodzice maja prawo wyboru gdzie te dzieci posyłać stąd tak duŜo 
płacimy . 
 
Radny Hieronim Szczepaniak – droga 434 została skończona ,ale w 
Drzonku to nie wygląda na skończenie . 
Wiem ,Ŝe Pan Burmistrz mówił o tym co ma być skończone w roku 
2014  ale wobec tego mam prośbę w imieniu mieszkańców aŜeby to 
zostało dopilnowane szczególnie Ŝeby zostało wykonane to 
skrzyŜowanie  przy krzyŜu . 



Burmistrz MiG Henryk Litka  – rozumiem Pana radnego i mam 
nadzieję Ŝe będzie to dokończone zgodnie z obietnicami w roku 2014 , 
będziemy się tym interesować . 
 
8.Zakończenie obrad Sesji . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła Ŝe program Sesji 
został wyczerpany ,podziękowała radnym ,zaproszonym gościom za 
udział w obradach.  
Następnie złoŜyła wszystkim Ŝyczenia noworoczne ,pomyślności na 
nowy 2014 rok . 
Do Ŝyczeń dołączył się równieŜ Pan Burmistrz . 
Obrady XLI Sesji Rady Miasta i Gminy zostały zakończone . 
 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady 
 
Stefania Gagat     Janina Pawełczyk   
 
 


