
 
     P R O T O K Ó Ł  
 
 
   Z XL Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  

odbytej w dniu 11 grudnia 2013 roku  
 
Radni obecni nas Sesji wg 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.Mirela Godawa – Kierownik Referatu Obywatelskiego  
5.Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego  
6.Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki  
7.Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  
8.Alicja Olschak – Kierownik OPS  
9.Witold Opielewicz – Kierownik MGOSiR  
 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
 
 

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk, która powitała radnych i zaproszone osoby i stwierdziłaś 
,Ŝe na sali na 14 radnych obecnych jest 14 radnych ,wobec tego Rada 
władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  

 
   2.Przedstawienie porządku obrad Sesji. 
 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła 
proponowany porządek obrad XL Sesji Rady . 

 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
2.Przedstawienie porządku obrad . 
3.Przyjecie protokołu  z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta i 

Gminy Dolsk . 
4.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z 

działalności międzysesyjnej . 
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach : 
a/zmiany budŜetu miasta i gminy na 2013 rok , 
b/ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych gminy Dolsk , 
c/przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów  alkoholowych na rok 2014. 
6. Interpelacje i wnioski radnych. 
7.Wolne głosy i wnioski. 
8.Zakończenie obrad Sesji . 



Radni jednogłośnie zatwierdzili proponowany porządek obrad Sesji nie 
wnosząc o jego poszerzenie / zaproszenie stanowi zał. nr 2 do 
protokołu./ 
 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk   
 
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   
Henryk 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 uchwały w sprawie budŜetu miasta i gminy na 2013 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy  ,która w uzasadnieniu  powiedziała ,ze zarówno 
dochody jak i wydatki zwiększa się o kwotę 28.476,-zł 
W zasadzie dotyczy to prz4eniesień pomiędzy działami i paragrafami a 
w szczególności zwiększa się wydatki na zakup inwestycyjny w 
kulturze fizycznej o kwotę 19.660,-zł na zakup  urządzeń siłowni 
zewnętrznej / z tym ,Ŝe Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
,który będzie dokonywał tego zakupu większość kwoty na ten zakup ma 
z własnych środków zaoszczędzonych . 
Radny Zbigniew Kierzkowski – jakie elementy  będą stanowiły tą 
siłownie . 
Pan Witold Opielewicz – będą to elementy do siłowni zewnętrznej 
składające się  z 5 elementów będą mogły z tego korzystać dzieci oraz 
seniorzy . 
Radny Zbigniew Kierzkowski – wiemy , ze z budŜetu płacimy za 
dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i są to dość duŜe 
kwoty – za ile dzieci jest to opłacane . 
Skarbnik El Ŝbieta Juskowiak – dotyczy to 15 dzieci ale to jest nasz 
obowiązek . 
Radni nie zgłosili więcej zapytań wobec tego Przewodnicząca Rady 
Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XL/273/13 została zatwierdzona 14 glosami i stanowi 
zał. nr 4 do protokołu .  
 



b/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych gminy Dolsk  
 
Projekt uchwały przedstawia Pani Mirela Godawa Kierownik 
Referatu Obywatelskiego ,która wyjaśniła, Ŝe w uchwale z roku 2008 
nie było zróŜnicowania stawek a zachodzi taka konieczność w związku 
z tym proponuje się nowe stawki ujęte w projekcie uchwały  
- 15,-zł za kaŜda godzinę udziału w działaniu ratowniczym, 
5,-zł za kaŜda godzinę udziału w szkoleniu. 
Radna Dorota Jańczak – czy ta są stawki narzucone . 
Pani Mirela Godawa – nie, to są stawki wypracowane przez 
Burmistrza w porozumienie z OSP . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XL/274/13 została poddana pod głosowanie . 
Uchwała została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 5 do 
protokołu . 
 
c/ przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania 
problemów alkoholowych na 2014 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Jacek Woroch członek komisji, 
który w uzasadnieniu  powiedział Ŝe  program obejmuje   
- zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzaleŜnionych,  
- udzielania rodzinom ,w których występuje problem alkoholowy, 
,pomocy psychospołecznej i prawnej  a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie , 
-tworzenie dzieciom i młodzieŜy  warunków  do trzeźwego i zdrowego 
stylu Ŝycia . 
Radny Jan Rzepczyński – wiemy ,Ŝe  komisja została powołana do 
prowadzenie  tych wszystkich zadań wobec tego ile osób albo rodzin 
jest tym objęte  . 
Pan Jacek Woroch – trudno tu w tej chwili mówić ilościowo ale jest to 
około 15 rodzin natomiast szczegółowe informacje na ten temat będą 
przedstawione przy składaniu sprawozdań z działalności za rok 2013 . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  - jest prośba o uzupełnienie 
składu komisji / jeden z członków komisji zmarł/. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak sprawa zostanie w najbliŜszym 
czasie załatwiona. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie  . 
Uchwała nr XL/275/13 została zatwierdzona 14 glosami i stanowi 
zał. nr 6 do protokołu . 
 
 
 
 
 
 
 



6. Interpelacje i wnioski radnych  
. 
W tym punkcie obrad nie zgłoszono  Ŝadnych interpelacji i wniosków . 
 
 
 
7. Wolne glosy i wnioski .  
 
- Radny Zbigniew Kierzkowski – czy po przetargu dot. wywozu  
śmieci i będzie taka sama opłata czy mniejsza., 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – opłata będzie wynosiła 10,-zl od 
osoby. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – dobrze by było aŜeby 
Selekt zrobił rozliczenie  ile osób płaci  ,ile zalega w opłacie i jakie są 
koszty faktyczne w tych 10,-zł a ile pozostaje zysku . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak uwaŜam ,Ŝe takie rozliczenie 
będzie zrobione w nowym roku po walnym zebraniu Selektu 
Radny Jankowiak Kamil – jak wobec tego wygląda uruchomienie 
punktu odbioru odpadów komunalnych wielogabarytowych ,kiedy to u 
nas nastąpi. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – jesteśmy w dość dobrej sytuacji ,gdyŜ 
my mamy juŜ wyznaczone miejsce na utworzenie tego punktu  i to musi 
być uruchomione w I półroczu 2013 roku  
Radny Kazimierz Pepliński – czy jest ustawa o tym ,ze kaŜdy musi 
być podłączony do kanalizacji sanitarnej  i czy w  Drzonku i 
Wieszczyczynie wszyscy są podłączeni . 
Druga sprawa poruszona przez radnego Peplińskiego to sprawa 
przetargów . 
Wiemy, Ŝe to jest obwarowane ustawą  zamówień publicznych  ale teŜ 
musimy zwrócić sami uwagę aŜeby po przetargu  prace były dobrze 
wykonane  w tej chwili dotyczy to ul. Brzozowej . 
Wiemy ,Ŝe nie mamy wpływu na to kto przetarg wygrywa ale czy 
chociaŜ mamy świadomośćic czy ta firma która wygrała jest 
wiarygodna . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak uwagi są bardzo słuszne . 
W przypadku tej firmy Gostyńskiej to mamy trochę informacji do tej 
pory wszystkie prace wykonywali bardzo dobrze i sumiennie a jak 
będzie u nas to zobaczymy .Liczymy jednak  na dobrą współprace i 
dobre efekty. 
Natomiast jeŜeli chodzi o podłączenie  do kanalizacji to jest na to 
odpowiednia ustawa ,która mówi ,Ŝe obowiązek podłączenia to pół roku 
od zakończenia inwestycji . 
Mieliśmy kilka przypadków ,Ŝe ten termin nie został dotrzymany  ale w 
tej chwili jest tylko 1 osoba  nie podłączona . 
Radny Zbigniew Kierzkowski – czy na ten rok prace na rynku zostały 
zakończone . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – jest harmonogram wykonania prac i 
tego firma się trzyma ,zakończenie modernizacji rynku to maj 2014.  
Radny Zbigniew Kierzkowski – wiemy ,ze nie wszystkie chodniki 
wokół rynku będą na nowo robione ,dlaczego przecieŜ z kaŜdej strony 



będzie inna kostka i jak to będzie wyglądał ,naleŜało o tym dawno 
pomyśleć ,to popsuje cały efekt modernizacji. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – nie stać nas na wymianę tych 
chodników które juŜ były naprawiane . 
Radny Roman Drews – sprawa braku prądu w ostatnim czasie . 
W Lubiatowie  nie było prądu 5 dni , nikt nie mógł się dodzwonić do 
energetyki nie było Ŝadne informacji . 
PrzecieŜ tak nie moŜe być aŜeby nikt nikogo nie informował jak długo 
taka awaria będzie naprawiana . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – wiemy ,Ŝe te ostatnie awarie  były 
następstwem szalejącej wichury  ale teŜ uwaŜam ,Ŝe tego prądu w 
niektórych  wioskach nie  było zbyt długo.  
Energetyka zachowywała się w tym przypadku bardzo  nieprawidłowo . 
Nie było w ogóle połączenia aŜeby moŜna mieszkańców tych wiosek o 
tym  poinformować . 
DuŜo ludzi ,zwierząt pozbawionych było prądu oraz wody  a przecieŜ 
ekipy remontowe są po  aŜeby te awarie naprawiać a w szczególności  
aŜeby teŜ o tym wszystkim informować . 
Wiem, Ŝe do Wrześni sołtysi nie mogli się dodzwonić  i wtedy dzwonili 
do Urzędu a my teŜ nie mieliśmy Ŝadnej informacji.  
Wobec takiego zachowania wystosowałem odpowiednie pismo  do 
Wojewody  o podjęcie działań  dot. wymiany linii energetycznej. 
Zdaję sobie sprawę ,ze przy szalejącej wichurze awarie mogą się 
zdąŜyć  ale to co się u nas działo  i sposób tej naprawy to trwało zbyt 
długo . 
 
 8. Zakończenie obrad Sesji . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła ,Ŝe program 
Sesji został wyczerpany ,podziękowała radnym ,zaproszonym gościom 
za udział i zakończyła obrady XL Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
 
 
Protokolant     Przewodnicząca Rady 
 
Stefania Gagat   Janina Pawełczyk  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


