
 
    P R O T O K Ó Ł  
 
 
   z XXXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
   odbytej w dniu 13 listopada 2013 roku  
 
 
    Radni obecni na Sesji wg. listy obecności ,która stanowi zał. 

 nr 1 do protokołu . 
 
 Ponadto w Sesji uczestniczyli : 
 
1.Litka Henryk – Burmistrz MiG  
2.Juskowiak ElŜbieta – Skarbnik MiG  
3.Marchlewskqa Maria – Kierownik Referatu Gospodarczego  
4.Godawa Mirela – Kierownik Referatu Obywatelskiego  
5.Ratajczak Andrzej – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 
6.Olschak Alicja  – Kierownik OPS  
7.Rosiak Daria  – Dyrektor Biblioteki  
8.Opielewicz Witold – Kierownik MGOSiR  
 
 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk, która powitała radnych  i zaproszone osoby stwierdzając 
równocześnie ,Ŝe na sali na 15 radnych obecnych jest 12 radnych ,wobec 
czego Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
2.Przedstawienie porządku obrad Sesji . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła proponowany porządek 
obrad XXXIX Sesji Rady  

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
2.Przedstawienie porządku obrad . 
3.Przyjecie protokołu z obrad XXXVIII Sesji  Rad6y Miasta i Gminy 

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

działalności międzysesyjnej. 
5.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.: 
 a/ zmiany budŜetu miasta i gminy na 2013 rok , 
 b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Dolsk, 
 c/aneksu nr 8 do porozumienia międzygminnego 
 z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania 

związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona 
przed bezdomnymi zwierzętami  ,polegającego na rozbudowie i eksploatacji 
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju, 

 



d/mandatu radnego . 
 

  6/.Interpelacje i wnioski . 
 
  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 XXXVIII Sesji Rady Miasta mi Gminy Dolsk . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała radnych ,ze 
protokół z XXXVIII Sesji  był wyłoŜony  w Biurze Rady. 
Poprawek nie zgłoszono. 
W związku z powyŜszym Przewodnicząca stwierdziłaś ,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 protokołu . 
 
5.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot. : 
 
 a/zmiany budŜetu miasta i gminy na rok 2013 , 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG ,która  
wyjaśniła ,Ŝe zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.430,052,-zł i ustala 
się łączną kwotę  dochodów na 21.328.446,64,-zł . 
Natomiast planowane wydatki zwiększa się o kwotę 860.052,-zł i ustala się na 
kwotę wydatków 16.808.446,64,-zł. 
Proponuje się przeznaczyć nadwyŜkę budŜetową w kwocie 4.520.000,-zł 
przeznaczyć na spłatę  kredytów ,poŜyczek  oraz wykup obligacji 
komunalnych w kwocie 1.910.000,-zl ,pozostałą kwotę tj. 2610.000,-zł 
przeznacza się na utworzenie lokat terminowych  
NadwyŜka budŜetowa powstała ze sprzedaŜy trwałego majątku tj. rur 
wodociągowych . 
Radny Kazimierz Pepliński  - proszę o wytłumaczenie skąd ta nadwyŜka taka 
duŜa powstała. 

Pani ElŜbieta Juskowiak – w m-cu czerwcu Pan Burmistrz 
informował radnych ,ze jest taka moŜliwość aŜeby sprzedać  wodociągi 
Mszczyczyn Pokrzywnica oraz kanalizacje w Dolsku v etap .w tzw. Lizingu 
zwrotnym . 

 SprzedaŜy dokonano aktem notarialnym na okres 5 lat . 
My przez ten okres 5 lat zobowiązani jesteśmy płacić czynsz 

dzierŜawny  i po 5 latach wykupimy to za tą sama kwotę . 
Jest to jednak dość duŜo oprocentowane  - odsetki na rok 700 tys. zł 



Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  –to jest dobre przedsięwzięcie 
poniewaŜ nie jest to poŜyczka,  poprawi nam się wskaźnik zadłuŜenia  
Mieliśmy  to zadłuŜenie prawie 60 % a teraz będzie wynosiło około 45 %  
Oprocentowanie jest dość wysokie ale nie mogliśmy juŜ wziąć Ŝadnych 
kredytów  a to nam pozwoli na uzyskanie unijnych funduszy  
Unijne fundusze byłyby  na poziomie 20 % środki własne  a 80  środki unijne . 
Jest to bardzo dobra ścieŜka finansowania . 
Radna Dorota Jańczak – kto w tej chwili jest właścicielem tych rur.. 
Burmistrz MiG Henryk Litka – jest podpisany akt notarialny i my w tej chwili 
tylko jesteśmy dzierŜawcą a wykup za 5 lat zagwarantowany . 
Radny Kierzkowski Zbigniew – czy musieliśmy tak duŜo sprzedać  a teraz 
pozostałe fundusze gromadzimy na lokatach terminowych . 
Burmistrz MiG Henryk Litka   - dzierŜawę będziemy płacić od grudnia  i 
lokatę zakładamy tylko na kilka tygodni ,poniewaŜ juŜ mamy podpisane 
umowy na wykonanie robót i wtedy te fundusze będą potrzebne . 
Radny Zbigniew Kierzkowski – w tej uchwale jest równieŜ ujęta dotacja w 
kwocie 5 tys. z na zabytki o jaki zabytek chodzi   oraz 15 tys. na chodnik na ul. 
Pocztowej / jakiego chodnika to dotyczy/. 
Burmistrz MiG  – jeŜeli chodzi o zabytki to proponujemy dać 5 tys. zł na 
przeprowadzenie ekspertyzy kościoła Wawrzyniec / tu powiat dał 12 tys. zł/ 
Natomiast jeŜeli chodzi o 15 tys. zł  to chcemy zapłacić za połoŜenie  chodnika 
przy domu katolickim . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XXXIX/269/13 została zatwierdzona 12 głosami i stanowi zał. 
nr 4 do protokołu . 
 
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Dolsk. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak ,która w uzasadnieniu 
powiedziała ,Ŝe jest on ściśle  powiązany z poprzednią uchwałą ,kaŜda zmiana 
budŜetu musi mieć odzwierciedlenie w tej uchwale . 
 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XXXIX/270/13  została zatwierdzona 12 głosami i stanowi zał.5 
do protokołu . 
 
c/ aneksu nr 8 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. 
w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem 
schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi 
zwierzętami ,polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego 
schroniska dla bezdomnych  zwierząt w Gaju . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu   
Gospodarczego ,która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe  aneks ten jest dla nas 
korzystny ze względu  na koszty stałe  w wysokości 4 % / było 5 % / oraz 
koszty zmienne ,które będą związane ściśle  z ilością przebywających psów z 
naszego terenu . 
Będziemy teraz wiedzieć za co płacimy . 
 



Radni do projektu  nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie nad 
projektem uchwały . 
Uchwała nr XXXIX/271/13 została zatwierdzona 12 głosami i stanowi zał. 
nr 6 do protokołu . 
 
 
d/ wygaśnięcia mandatu radnego . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
,która odczytała pismo Pana Dariusza Grzegorczyka  w sprawie rezygnacji z 
mandatu i radnego . 
Następnie przeprowadziła głosowanie . 
Uchwała nr XXXIX/272/13 została zatwierdzona 12 głosami  i stanowi zał. 
 nr 7 do protokołu . 
 
6. Interpelacje i wnioski . 
 
W tym punkcie obrad nie zgłoszono Ŝadnych wniosków i interpelacji . 
 
7. Wolne glosy i wnioski . 
 
Radny Jacek Woroch  widzimy ,ze remont drogi 434 dobiega końca stad 
prośba do Pana Burmistrza aŜeby interweniował u wykonawcy Ŝeby wyjazdy z 
ulic teŜ były zrobione dotyczy to np. wyjazdu z ul. Rybarskiej . 
Druga sprawa poruszona przez Pana radnego to sprawa remontu naszego rynku 
– co z tym dalej ,wykonawcy na tym obiekcie nie widać . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – wszelkie uwagi dot. wykonania  remontu 
drogi 434 są bardzo cenne i będziemy się starali to wszystko wykonać . 
Natomiast jeŜeli chodzi o wykonawcę rynku to mam zapewnienie  ,Ŝe w tych 
dniach wchodzą na ten obiekt i zagroŜenia wykonania tego w terminie nie ma . 
Pan Andrzej Ratajczak – Komendant Miejsko Gminnego Związku OSP 
Dolsk . 
W związku zakupem nowego samochodu dla StraŜy w Dolsku w niedzielę  
18 listopada 2013 roku będzie poświęcenie tego samochodu przed straŜnicą   o 
godz. 13-tej i zapraszam wszystkich radnych na tą uroczystość. 
 
 
8. Zakończenie obrad Sesji . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, Ŝe porządek obrad 
XXXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk został wyczerpany ,podziękowała 
wszystkim za udział i zakończyła obrady Sesji . 
 
 
Protokolant       Przewodnicząca Rady 
 
Stefania Gagat      Janina Pawełczyk   


