
PROTOKÓŁ 
 

z  XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
odbytej w dniu 19 czerwca 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. Elżbieta Juskowiak – Skarbnik MiG  
3. Mirella Godawa - Kierownik Referatu Obywatelskiego 
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego 
5. Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk 
6. Witold Opielewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która powitała radnych 
i zaproszone osoby i stwierdziła, że na sali na 15 radnych obecnych jest 13 radnych, wobec tego 
Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.  
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
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 13 głosami „za”.   
 
      3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy stwierdziła, że protokół z XXXIII Sesji Rady  
Miasta i Gminy Dolsk został sporządzony w terminie oraz podpisany i pozostaje do wglądu              
w urzędzie dla umożliwienia radnym zaznajomienia się z jego treścią. Do dnia dzisiejszego do 
treści protokołu nie zostały wniesione żadne uwagi, stąd Przewodnicząca Rady zaproponowała 
jego przyjęcie bez uprzedniego czytania. Protokół z XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
przyjęty został jednogłośnie– 13 głosami „za”.  
 

4.  Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności 
międzysesyjnej. 

Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Litka  i stanowi 
zał. nr 2 do protokołu. 
 

5. Wr ęczenie Odznak Pamiątkowych „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk”. 
 
Piąty punkt obrad omówił zastępca Przewodniczącej Radny Jan Rzepczyński, a pamiątkowe 
odznaki wręczył Burmistrz Miasta i Gminy. Wyróżnione zostały Janina Pawełczyk 
Przewodnicząca Miasta i Gminy, sołtys wsi Nowieczek oraz Anna Majsner za wieloletnie 
zaangażowanie i pracę w chórze „Lutnia”.  
 
     6.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

 
a) regulaminu plaży miejskiej w Dolsku, 

Regulamin omówiła Pani Mirella Godawa. Rozumie się przez to utrzymanie porządku                       
i bezpieczeństwa na boisku, plaży oraz polu namiotowym w Dolsku.  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych uwag.  



Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXII/234/13 została zatwierdzona 13 głosami „za”. 
 

b) wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego, 
wyjaśniając, że proponuje się udzielenie bonifikaty na przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej 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 XXXII/235/13 została zatwierdzona 13 głosami „za”. 
 

c) zatwierdzenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013 – 2015 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Olschak omawiając Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015. Program ten 
zawiera diagnozę problemów w rodzinie, główne i szczegółowe cele, gminny system 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przewidywane efekty realizacji Programu. 
Radnie nie zgłosili pytań do projektu uchwały.  
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXII/236/13 została zatwierdzona 13 głosami „za”. 
 

d) współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii 
elektrycznej 

Projekt uchwały przedstawiła Maria Marchlewska, wyjaśniając że wspólny zakup energii                  
z innymi samorządami ustabilizuje ceny dostarczanej energii.  
Radny Hieronim Szczepaniak zapytał czy wiadomo jaka będzie cena. 
Radna Janina Pawełczyk zapytała ile na tym zaoszczędzimy. 
Burmistrz odpowiedział, że nie ma dokładnej kalkulacji, bo zmienia się ilość dostarczanej 
energii m.in. doszły lampy w Księginkach, ale może to być ok. 5%.  
Radny Jacek Woroch zapytał co w razie awarii. 
Burmistrz wyjaśnił, że zależy to od podpisanej umowy, ale najprawdopodobniej będzie                    
to umowa kompleksowa również na naprawę, a nie tylko na dystrybucję energii.  
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXII/237/13 została zatwierdzona 13 głosami „za”. 
 

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk. 
Projekt uchwały omówiła Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy. Zmiana Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dotyczy miesięcy marzec-czerwiec. Nie zmniejsza ona ani nie zwiększa 
dochodów i wydatków: część kwoty przeznaczonej na przebudowę Rynku przechodzi na 
przebudowę wiaduktu w Rusocinie oraz budowę drogi gminnej w Nowieczku i przeniesienie 
kwoty z pomocy społecznej na świadczenia rodzinne.  
Radny Kamil Jankowiak zapytał, której drogi w Nowieczku to dotyczy oraz czy nie ma 
pilniejszych spraw.  
Radna Janina Pawełczyk wyjaśniła, że jest to 200 m drogi wewnętrznej w Nowieczku, która 
będzie wyłożona kostką brukową.  
Burmistrz również zabrał głos wyjaśniając, że stan tej drogi na wiosnę i jesień jest fatalny 
dlatego prosi o aprobatę radnych w tej sprawie.  
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXII/238/13 została zatwierdzona 13 głosami „za”. 
 



f) zmiany budżetu miasta i gminy na 2013 rok 
Projekt uchwały odczytała Elżbieta Juskowiak, wyjaśniając jak wyżej, gdyż oba projekty uchwał 
łączą się ze sobą.  
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXII/239/13 została zatwierdzona 11 głosami „za”, 2 radnych oddało głos 
„przeciw”.  
 

7. Interpelacje i wnioski radnych. 
 
Radny Jacek Woroch wnioskuje aby posiedzenia komisji odbywały się po godz. 11 bądź                 
w godzinach popołudniowych.  
Radny Dariusz Grzegorczyk wnioskuje aby Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych była 
wcześniej informowana o takich inwestycjach jak np. budowa dróg.  
Radny Zbigniew Kierzkowski pyta czy w ramach przebudowy Rynku będzie położony nowy 
asfalt na drodze gminnej przy Rynku. 
Burmistrz  odpowiedział, że nie uwzględniono tego w przetargu, ale nawierzchnia będzie 
naprawiona, a w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej wykonawcy są zobowiązani wylać   
ok. 40-50 m nowego asfaltu. 
Radny Zbigniew Kierzkowski zauważa również, że ostatnie oskarżenia w sprawie złego 
wykonania  zbierania poboczy na drodze Masłowo-Wieszczyczyn były niesłuszne, gdyż robota 
była wykonana dobrze. Ewentualnie można odnowić lub zlikwidować zjazdy na pola bez 
przepustów.  
Radna Janina Pawełczyk odczytała pismo, które otrzymała od Komendanta Powiatowego 
Policji w Śremie dot. odpłatnego najmu lokali biurowych i garażu. Od 1 lipca Policja nie będzie 
już wynajmować naszych pomieszczeń ze względu na nieodpowiedni stan techniczny,                       
a policjanci zostaną przeniesieni do Książa Wlkp.  
Burmistrz Henryk Litka  podtrzymuje swoje zdanie dotyczące tego, że możemy dołożyć się do 
remontu, a nie wyłożyć całość pieniędzy oraz zauważa, że jest dotknięty treścią pisma                        
i zachowaniem Pana Komendanta.  
Radny Jacek Woroch mówi, że Policja składała coroczne sprawozdania, ale nigdy nie 
usłyszeliśmy prośby o remoncie. 
Burmistrz  zauważa, że przy inspekcji nie było nikogo z naszych pracowników. Komendant 
szuka sponsora, mimo tego, że sam oferował, że pracę mogliby wykonać więźniowie.  
Radna Janina Pawełczyk pyta jakie jest stanowisko Radnych w tej sprawie. 
Radny Jacek Woroch jest za tym żeby Policja została.  
Skarbnik El żbieta Juskowiak zauważa, że Policja chciałaby wynajmować to za darmo na 
podstawie umowy użyczenia. Niestety sami musielibyśmy się rozliczyć z urzędem skarbowym, 
czyli ponieślibyśmy dodatkowe koszty.  
Radny Dariusz Grzegorczyk zauważył, że jesteśmy na straconej pozycji. Policja ma konkretny 
cel i stanowisko a my zostaliśmy postawieni pod murem i nic nie zmienimy. 
Burmistrz  zauważył, że Komendant Wojewódzki jednoznacznie napisał, że nie jest 
zainteresowany wynajmem, a Komendant Powiatowy próbuje się tłumaczyć, że to nie ich wina 
tylko nasza. 
Radny Zbigniew Kierzkowski obawia się przed większą przestępczością, ale stwierdza, że i tak 
większość czasu policjantów nie było bądź byli w terenie więc nie ma to większego znaczenia 
gdzie będą stacjonować.   
Radna Janina Pawełczyk podjęła decyzję, że nie odpisuje na pismo Komendanta Powiatowego 
Policji.  
 

8. Wolne głosy i wnioski. 
Radny Dariusz Grzegorek proponuje, że aby zwiększyć atrakcyjność Dolska, warto byłoby 
wprowadzić kamery internetowe, na których możnaby zobaczyć jak wygląda Dolsk.  



Pani Krystyna Trybu ś zabierając głos zauważyła, że na Sali nie ma klimatyzacji, co jest bardzo 
uciążliwe w taka pogodę jak dziś oraz kiedy występują tu dzieci. Dodała również, że gdy na 
plaży nie będzie kontroli i przyznawanych mandatów za wyprowadzanie psów ludzie nadal będą 
to robić, a Policjantów pełniących służbę w Dolsku więcej nie ma niż są i nie ma ich nawet                 
w godzinach pracy. 
 

9. 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 
 

 
 
 

 
 

 

 
 


