
 PROTOKÓŁ  
 

z  XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
odbytej w dniu 24 kwietnia 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.Liliana Lenarczyk-śurczak - Sekretarz MiG  
3.ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG  
4.Maria Bednarska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
5. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego 
6. Sławomir Strajbel- Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej 
7. Marcin Englert – Urbanista 
8. Katarzyna Chojnacka – Sekretarz Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
9. Alicja Olschak – Kierownik OPS 
10.Andrzej Ratajczak –  Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Dolsku 
11. Stanisław Porzucek - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w 
Dolsku 
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy  
  
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.  
 
2. Przedstawienie porządku obrad Sesji 
 
Przewodnicząca Rady odczytawszy porządek obrad podany z zaproszeniach na sesję, zapytała o 
ewentualne wnioski w sprawie jego zmiany.  
Wniosek o poszerzenie porządku obrad zgłosił Burmistrz, prosząc radnych o dodanie punktu 7 
lit. g dotyczącego uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie budŜetu miasta i gminy na 2013 
rok. Przewodnicząca Rady poddała wniosek Pana Burmistrza pod głosowanie. Radni 13 głosami 
„za” zatwierdzili poszerzony porządek obrad.  
 
3.  Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy stwierdziła, Ŝe protokół z XXXI 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 XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
przyjęty został jednogłośnie– 13 głosami „za”.  
 
4 . Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z działalności 
międzysesyjnej .  
 
Informacja przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Litka stanowi zał. nr 2 do 
protokołu. 
  



5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w roku 2012 z zakresu: 
 

a) współpracy gminy Dolsk z organizacjami pozarządowymi.  
Sprawozdanie zostało przedstawione przez inspektora Marię Bednarską – załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 

b) działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Informacje dotyczące tej działalności przedstawiła Katarzyna Chojnacka – sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu.  
 

c) działalności Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w gminie Dolsk 
Sprawozdanie przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w 
Dolsku – załącznik nr 5 do protokołu 
 
Burmistrz podsumowując przedstawione sprawozdania podziękował wszystkim  za wykonanie 
powierzonych działań, mobilność i gotowość do pracy.  
 
6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza o nadanie odznaki „Za Zasługi dla Miasta i Gminy 
Dolsk”. 
 
Burmistrz Henryk Litka złoŜył wniosek o nadanie dwóch odznak „Za Zasługi dla Mista i Gminy 
Dolsk”. Pierwszą odznakę otrzymałaby Anna Majsner za wieloletnie zaangaŜowanie i pracę w 
chórze „Lutnia”, a drugą Janina Pawełczyk, przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk, 
społecznik i sołtys wsi Nowieczek.  
Wniosek został poddany pod głosowanie przez wiceprzewodniczącego Rady Jana 
Rzepczyńskiego i zatwierdzony 12 głosami „za”. 1 radny głosował przeciw.   
 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
 

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 264/9, 
połoŜonej w obrębie ewidencyjnym Drzonek 
 
Projekt uchwały przedstawił urbanista Marcin Englert wyjaśniając, Ŝe teren ten jest 
przekształcony z obszarów rolnych na 7 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną przy drodze powiatowej w Drzonku.  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych uwag. Przewodnicząca Rady poddała projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXII/213/13 została zatwierdzona 13 głosami „za”. 
 

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o numerach ewidencyjnych 25/4 i 25/3, 
połoŜonych w obrębie ewidencyjnym Nowieczek oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla tertenów zabudowy mieszkaniowo- letniskowej w 
części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 
49/7, 49/8, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/14. 49/15, 49/16, 49/17, 49/18, 49/19, 
49/20, 49/21, 49/22, 49/23, 49/24, 49/25, 49/26, 49/27, 49/28, 49/29, 49/30, 49/31, 49/32, 49/33, 
połoŜone w obrębie ewidencyjnym Nowieczek 
 
Projekt uchwały przedstawił urbanista Marcin Englert wyjaśniając, Ŝe teren w Nowieczku 
przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną i mieszkaniowo-letniskową.  



Radni równieŜ nie zgłosili Ŝadnych pytań. Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Uchwała nr XXXII/214/13 została zatwierdzona 13 głosami „za”. 
 

c)     zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, 
połoŜonego w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica 
 
Projekt uchwały przedstawił urbanista Marcin Englert, który w uzasadnieniu do uchwały 
powiedział, Ŝe zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Pokrzywnica w celu zabudowy usługowej. Do urzędu wpłynęło 1 zastrzeŜenie Koła 
Łowieckiego „Kszyk” z Wrocławia. Dotyczyło ono ogólnych obaw z zakresu ochrony 
środowiska a nie konkretnych ustaleń planu, skąd nie zostało ono wzięte pod uwagę.  
Radni do projektu uchwały nie zgłosili Ŝadnych pytań. Przewodnicząca Rady poddała projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXII/215/13 została zatwierdzona 13 głosami „za”.  
 

d)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Dolsk za rok 2012 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG, która omówiła rachunek 
zysków i strat oraz powiedziała, Ŝe biblioteka działa głównie z dotacji.  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych pytań. Przewodnicząca Rady poddała projekt 
uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXII/216/13 została zatwierdzona 13 głosami „za”.  
 

e)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu z przeznaczeniem na 
dofinansowanie przebudowy odwodnienia poboczy dróg powiatowych nr 4082P i 4085P w 
Ostrowiecznie 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG, tłumacząc Ŝe 
dofinansowanie dotyczy budowy chodników w Mszczyczynie i Ostrowiecznie oraz budowy 
zatoki autobusowej w Brześnicy.  
Pytanie wniosła Radna Dorota Jańczak w jakich proporcjach będą kształtowały się koszty. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, Ŝe udziałem w kosztach dzielimy się po połowie z 
powiatem.  
Radni nie zgłosili innych pytań do projektu uchwały.  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XVII/217/13 została zatwierdzona 13 głosami „za”.  

 
f)       wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego, 
wyjaśniając, Ŝe proponuje się udzielenie bonifikaty na przekształcenie prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości połoŜonej na osiedlu Jaskółki w Dolsku na 
poziomie 75% .  
Radnie nie zgłosili pytań do projektu uchwały.  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XVII/218/13 została zatwierdzona 13 głosami „za” 
 
 



 
g) zmiany uchwały w sprawie budŜetu miasta i gminy na 2013 rok. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG, która w uzasadnieniu 
przedstawiła zwiększenie planowanych dochodów i wydatków z budŜetu miasta i gminy na 2013 
rok.  
Radnie nie mieli pytań do projektu uchwały.  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XVII/219/13 została zatwierdzona 13 głosami „za”.  
 
8. Interpelacje i wnioski: 
 
- radna Renata Jankowiak pytała o budynek starego banku, który znajduje się na rynku, czy 
będą wszczęte jakieś czynności związane z zabezpieczeniem tego miejsca.   
- Burmistrz  odpowiedział, Ŝe sytuacja jest nieciekawa i niewiele moŜemy zrobić, gdyŜ brak jest 
zainteresowania ze strony właściciela. Jedyne sensowne działanie to zlecenie wykonania podpór 
balkonów w celu ich zabezpieczenia.  
- radny Tomasz Ciszewicz zapytał czy są plany na zakup środków ochrony osobistej i 
indywidualnej dla OSP Masłowo, a dokładnie ujmując przynajmniej na doposaŜenie straŜaków 
w buty.  
- Andrzej Ratajczak Komendant Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
odpowiedział, Ŝe wnioski na doposaŜenie OSP składa naczelnik i prezes do końca roku. 
Dofinansowanie z Zarządu Województwa jest dość duŜe, więc warto się o nie starać w 
odpowiednim czasie.   
- Przewodnicząca Rady zauwaŜyła, Ŝe udział OSP Masłowo w akcjach jest znikomy, skąd do 
wydatków na jej wyposaŜenie naleŜy podchodzić ostroŜnie.  
- radny Kazimierz Pepliński powołując się na protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej 
przeprowadzonej w OSP Masłowo powiedział, Ŝe jednostka jest dość dobrze wyposaŜona, 
brakuje jedynie wieszaka do mundurów bojowych oraz przedstawił przewidziane wydatki na 
2013 rok.  
- radny Dariusz Grzegorczyk zapytał o ustawę śmieciową, czy przewidziane są jakieś zniŜki w 
opłatach oraz wskazał aby wydać ulotkę w celu poinformowania mieszkańców gminy co, gdzie i 
komu płacić.  
 
9. Wolne głosy i wnioski. 
 
- radny Hieronim Szczepaniak zapytał czy nie moŜna zmienić kalendarza imprez majowych 
gdyŜ większość z nich skumulowała się na 3 maja.  
-Burmistrz  odpowiedział, Ŝe kalendarz imprez jest ustalony juz od dawna a między 
organizatorami imprez w Dolsku i święta straŜaków przygotowanego przez powiat wystąpił brak 
komunikacji, ale wszystko da się pogodzić.   
 
10. Zakończenie obrad 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała radnym, zaproszonym gościom za udział 
w Sesji i zakończyła XXXII Sesję Rady Miasta  i Gminy Dolsk .  
 
Protokolant        Przewodnicząca Rady 
 
Agnieszka Taciak      Janina Pawełczyk 
 


