
PROTOKÓŁ 
 

z  XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
odbytej w dniu 29 maja 2013 roku. 

 
Radni obecni na Sesji wg listy obecności, która stanowi zał. nr 1 do protokołu.  
 
Ponadto udział w sesji wzięli: 
1.Henryk Litka – Burmistrz MiG  
2.ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG  
3.Mirella Godawa - Kierownik Referatu Obywatelskiego 
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego 
5.Andrzej Ratajczak –  Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Dolsku 
 
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 15 radnych obecnych jest 14 radnych, wobec tego 
Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
2. Przedstawienie porządku obrad Sesji 
 
Przewodnicząca Rady odczytawszy porządek obrad podany w zaproszeniach na sesję, zapytała 
o ewentualne wnioski w sprawie jego zmiany.  
Radni nie wnieśli propozycji do zmian porządku obrad sesji. Porządek obrad został 
przegłosowany 14 głosami „za”.   
 
3.  Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy stwierdziła, Ŝe protokół z XXXII Sesji Rady  
Miasta i Gminy Dolsk został sporządzony w terminie oraz podpisany i pozostaje do wglądu              
w urzędzie dla umoŜliwienia radnym zaznajomienia się z jego treścią. Do dnia dzisiejszego do 
treści protokołu nie zostały wniesione Ŝadne uwagi, stąd Przewodnicząca Rady zaproponowała 
jego przyjęcie bez uprzedniego czytania. Protokół z XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
przyjęty został jednogłośnie– 14 głosami „za”.  
 
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 2 do protokołu. 
  
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                   
z wykonania budŜetu za 2012 r.. 

Sprawozdanie zostało przedstawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Henryka Litka  
– załącznik nr 3 do protokołu. Poszczególne punkty omawiali kolejno:  
Maria Marchlewska – stan mienia gminnego,  
ElŜbieta Juskowiak – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr SO-0954/17/11/Ln/2013          
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wyraŜenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu 
Gminy Dolsk za 2012 r., sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy i organizacji 



samorządowych, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz zbiorczy 
bilans wszystkich jednostek.  

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska – Renata Jankowiak  
Komisja Ochrony Środowiska nie wnosi Ŝadnych uwag i pozytywnie opiniuje sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2012 r. 

Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji i Spraw Gospodarczych - Zbigniew 
Kierzkowski .  
Komisja ds. Inwestycji i Spraw Gospodarczych opiniuje pozytywnie sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2012 r. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  - Jacek Woroch .  
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu równieŜ pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2012 r. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
Uchwała nr XXXIII/220/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
 

a) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.  
W pierwszej kolejności głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która 

powiedziała, Ŝe wobec tego, Ŝe sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta i gminy za rok 2012 
zostało omówione i zatwierdzone w ramach wcześniejszego punktu obrad, prosi 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku opracowanego na podstawie 
przeprowadzonych kontroli wykonania budŜetu miasta i gminy za 2012 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Drews przedstawił wniosek o udzielenie 
absolutorium dla Burmistrza podpisany przez wszystkich członków komisji. Komisja Rewizyjna 
dokonała oceny wykonania budŜetu miasta i gminy Dolsk za 2012 rok, gdzie czynności 
kontrolne oraz przeprowadzone przez Komisje analizy nie wykazały przypadków wydatkowania 
środków budŜetowych w sposób niezgodny z planem budŜetu.  

Komisja zaznajomiła się z treścią opinii wydanej przez Regionalna Izbę Obrachunkową 
w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie 
mienia i objaśnieniami.  

Izba wydała pozytywna opinię, co utwierdziło Komisję o prawidłowym wykonaniu 
budŜetu w roku 2012 .  
Następnie głos zabrali Przewodniczący pozostałych Komisji Rady. 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska – Renata Jankowiak  
Komisja Ochrony Środowiska opiniuje pozytywnie wykonanie budŜetu miasta i gminy                        
w 2012 r., który został omówiony na posiedzeniu tej komisji. 

Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji i Spraw Gospodarczych - Zbigniew 
Kierzkowski.  
Komisja ds. Inwestycji i Spraw Gospodarczych opiniuje pozytywnie wykonanie budŜetu miasta        
i gminy w 2012 r., który został omówiony na posiedzeniu tej komisji. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  - Jacek Woroch.  
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu równieŜ opiniuje pozytywnie wykonanie budŜetu miasta              
i gminy w 2012 r., który został omówiony na posiedzeniu tej komisji. 

Następnie Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała uchwałę                            
Nr SO/0955/15/11/Ln/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie wyraŜenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
i Gminy Dolsk w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z wykonania 
budŜetu za 2012 r.  

Opinia jest pozytywna z drobnymi formalnymi uwagami. 
Radni do przedstawionych sprawozdań i opinii nie zgłosili Ŝadnych zapytań. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zarządziła glosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XXXIII/221/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
 



b) zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie Dolsk 
Projekt uchwały dotyczy regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie Dolsk, który 
przedstawiła Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego tłumacząc, Ŝe 
zostało nam narzucone wniesienie kilku zmian dotyczących deratyzacji, zwisających sopli                
i ustawiania uli dla pszczół. Zmiany zostaną wprowadzone po podjęciu uchwały do „Regulaminu 
czystości     i porządku”.  
Radni nie wnieśli uwag. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXIII/222/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
 

d)     zatwierdzenia Programu ochrony zdrowia psychicznego 
Program ochrony zdrowia psychicznego omówiła Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich, który zostaje przyjęty na lata 2013-2015 mając 2 cele główne: promocja 
zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom            
z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz 
innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym.  
Radni nie wnieśli uwag. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXIII/223/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
  

e)     wyraŜenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokali stanowiących własność Gminy Dolsk 
Projekt uchwały przedstawiła Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego, 
który ma na celu odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu dwóch 
lokali, w których znajduje się siedziba Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk oraz Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
Radni nie wnieśli uwag. Projekt został poddany pod głosowanie.  
Uchwała nr XXXIII/224/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
 

f)       przystąpienia Gminy Dolsk i zgłoszenia Sołectwa Masłowo do programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi” 
Projekt uchwały przedstawiła Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego, 
wyjaśniając, Ŝe Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków do programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi”, który ma na celu aktywizację społeczności wiejskich poprzez 
realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości. Do projektu przystępują 4 sołectwa 
naszej gminy: Masłowo, Ostrowieczno, Mełpin  i Rusocin.  
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały dotyczący Masłowa pod głosowanie.  
Uchwała nr XXXIII/225/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
 

g)       przystąpienia Gminy Dolsk i zgłoszenia Sołectwa Ostrowieczno do programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi” 
Projekt uchwały przedstawiła Mirella Godawa wyjaśniając jak wyŜej.  
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXIII/226/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
 

h) przystąpienia Gminy Dolsk i zgłoszenia Sołectwa Mełpin do programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi” 
Projekt uchwały przedstawiła Mirella Godawa wyjaśniając jak wyŜej.  
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXIII/227/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
 

i)       przystąpienia Gminy Dolsk i zgłoszenia Sołectwa Rusocin do programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi” 
Projekt uchwały przedstawiła Mirella Godawa wyjaśniając jak wyŜej.  



Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXIII/228/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 

j)  przyj ęcia Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
Projekt uchwały przedstawiła Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego, 
wyjaśniając, Ŝe przyjęcie takiego programu ma na celu ustanowienie stypendium dla 
uzdolnionych uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej i trzech klas gimnazjum, a co za tym idzie 
motywację uczniów do dalszego poszerzania wiedzy oraz zachętę do udziału w róŜnego rodzaju 
konkursach i zawodach.  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – w jakiej wysokości będą wypłacane te stypendia? 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – wysokość stypendium będzie uwzględniona od średniej ocen 
czy rangi zawodów, w której dany uczeń będzie brał udział. Po wstępnie przeprowadzonych 
rozmowach będą to kilkuset złotowe stypendia.  
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.  
Uchwała nr XXXIII/229/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
 

k)      zasad i trybu przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
Projekt uchwały przedstawiła Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego. 
Głos w tej sprawie zabrali kolejno: 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – co wtedy gdy kryteria nie będą spełnione? 
Pani Mirella Godawa – gdy kryteria nie będą spełnione, stypendium nie będzie wypłacane.  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – kto będzie podejmował decyzję w sprawie 
przyznawania stypendiów? 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – stypendium będzie przyznawane decyzją burmistrza, ale będę 
brał pod uwagę wnioski dyrektorów i pracowników szkoły oraz komisji oświaty. Pierwsze 
stypendium zostanie przydzielone juŜ w czerwcu tego roku. 
Radny Zbigniew Kierzkowski – co z uczniami naszych szkół spoza gminy Dolsk? 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – dofinansowanie przyznawane jest na terenie naszej gminy,        
a co za tym idzie mówimy o mieszkańcach naszej gminy. Uczniowie mieszkający na terenie 
innej gminy mają moŜliwość otrzymania stypendiów z gminy, do której naleŜą.  
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXIII/230/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
 

l)        przeznaczenia gruntów do wydzierŜawienia  
Projekt uchwały przedstawiła Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego, 
wyjaśniając, Ŝe w sierpniu wygasają umowy na dzierŜawę gruntów w Małachowie, BłaŜejewie            
i Mi ędzychodzie, więc jest potrzeba aby wyrazić zgodę na kolejne wydzierŜawienie w drodze 
przetargu nieruchomości w tym miejscowościach.  
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXIII/231/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”.  
 

m)    zbycia nieruchomości połoŜonych w Dolsku w drodze przetargu oraz 
bezcięŜarowe odłączenie działek z księgi wieczystej nr PO1M/00008173/0 
Projekt uchwały przedstawiła Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego, 
który ma na celu zbycie w drodze przetargu działek połoŜonych przy ul. Śremskie Przedmieście 
w Dolsku oraz bezcięŜarowe odłączenie działek z księgi wieczystej połoŜonych w obrębie 
ewidencyjnym Dolsk.  
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXIII/232/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
 

n) zmiany budŜetu miasta i gminy na 2013 rok.  
Projekt uchwały zmiany budŜetu miasta i gminy na 2013 rok przedstawiła ElŜbieta Juskowiak 
Skarbnik Miasta i Gminy , wyjaśniając Ŝe zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 



15 674 zł, Dochody będą uzyskane m.in. z otrzymanej rekompensaty od gruntów pod jeziorami, 
za zajęcie pasa drogowego oraz wypłaty zasiłków okresowych gwarantowanych przez budŜet 
państwa natomiast wydatki będą przeznaczone na wypłatę tych zasiłków okresowych, 
powiększenie planowanej kwoty na przebudowę ulicy Brzozowej, wypłatę stypendiów dla 
uzdolnionych uczniów czy zakup materiałów i wyposaŜenia.  
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXIII/233/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
 
6. Interpelacje i wnioski radnych. 
 
Radny Kamil Jankowiak – na posiedzeniu Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych 
poruszone zostały dwa tematy. Pierwszy to sprawa zalewanych ubikacji w Szkole Podstawowej 
w Masłowie. W tym celu proponuję utworzyć sączek drenarski, który odwodniłby szkołę z wód 
gruntowych. Druga sprawa to profilowanie dróg. Wnioskujemy o reorganizację ogłoszenia 
przetargu na marzec oraz o zwiększenie funduszy na profilowanie o 20 tys. zł, co miałoby na 
celu drugie profilowanie dróg we wrześniu.  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – problem dotyczy pojazdów cięŜarowych, które 
dowoŜąc materiał pod utwardzenie dróg dojazdowych pod farmę wiatrową w Wieszczyczynie, 
zniszczyły drogę gruntową na Malinach. Proszę o zwrócenie się do firmy transportowej                    
o sfinansowanie równania całego odcinka tej drogi.  
Burmistrz MiG Henryk Litka – temat szkoły w Masłowie i profilowania dróg jest jak 
najbardziej do głębszego przeanalizowania. Drogi są po to Ŝeby nimi jeździć, ale są teŜ 
określone warunki co do tonaŜu, dlatego przeanalizujemy koszty naprawy i postaramy się 
wyegzekwować kwotę od firmy transportowej.  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – jakie były koszty przewozu ziemi do parku 
Burmistrz MiG Henryk Litka – ziemię pozyskaliśmy w ramach własnych środków z budŜetu, 
na własne potrzeby tj. wyrównanie parku , wysypisko w Pokrzywnicy oraz boisko                            
w Wieszczyczynie i Międzychodzie.  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – ile kosztowało ścinka poboczy na drodze 
Masłowo-Wieszczyczyn, poniewaŜ zostało to wykonane źle i zwracam się z prośbą                           
o sprawdzenie tego zadania.    
Radny Hieronim Szczepaniak – nie rozumiem co miał na celu artykuł w gazecie o dolskim 
Ŝebraku w Poznaniu, przy ilości Ŝebraków z Poznania. Wydaje mi się, Ŝe prasa chciała nas 
oczernić.  
Radny Kazimierz Pepliński – jak wygląda kwestia remontu mostu w Feliksowie? 
Burmistrz MiG Henryk Litka – koszty remontu wynoszą 50 tys. zł. Śrem nie wyraŜa chęci by 
pomóc, dlatego chcemy zrobić jedno zdecydowane działanie – usypanie grobli w tym miejscu. 
Jestem umówiony na spotkanie w PKP w Poznaniu, aby przyspieszyć tą decyzję w celu 
ułatwienia przejazdu w tym miejscu.  
 
7. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Zbigniew Kierzkowski – przybywa obiektów na terenie naszej gminy, o które trzeba 
dbać, ale nigdy nie jest to zrobione do końca. Park nie pięknieje, a nasze trawniki są zaniedbane. 
W parku i na placu zabaw rosną wyschnięte drzewa, które zagraŜają bezpieczeństwu.                      
W Ostrowiecznie nadal zalegają worki z liśćmi kasztanowców. Proszę aby o to zadbać.  
Radny Roman Ratajczak – droga wojewódzka w Małachowie jest w fatalnym stanie,                    
w domach pękają ściany, a ludzie bardzo narzekają.  
 
 
 
 



10. Zakończenie obrad 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała radnym, zaproszonym gościom za udział 
w Sesji i zakończyła XXXIII Sesję Rady Miasta  i Gminy Dolsk .  
 
Protokolant        Przewodnicząca Rady 
 
Agnieszka Taciak      Janina Pawełczyk 


