
PROTOKÓŁ 
 

z XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 

odbytej w dniu 27 marca 2013 roku. 
 

 
Punkt 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 
Otwarcia posiedzenia plenarnego Rady Miasta i Gminy Dolsk  dokonała Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy Dolsk,  Janina Pawełczyk, która stwierdziła, Ŝe  na sali obrad znaj-
duje się quorum, bowiem na ogólną liczbę 15 radnych, listę obecności podpisało 14 rad-
nych. (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  
 
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad 
 
Przewodnicząca Rady odczytawszy porządek obrad podany w zaproszeniach na sesję, za-
pytała  o ewentualne wnioski w sprawie jego zmiany.  
Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Burmistrz, który poprosił radnych o wykreśle-
nie pkt 6 lit f – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaŜy komunalnych lokali 
mieszkalnych i lokalu uŜytkowego w Dolsku, ul. Kościańska 14, gdyŜ okazało się, Ŝe 
sprawa wymaga dodatkowego przedyskutowania przez komisje rady.  
Wnioskowana zmiana została przyjęta jednogłośnie.    
 
Punkt 3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy stwierdziła, Ŝe protokół z  XXX Sesji Rady 
Miasta  i Gminy Dolsk został sporządzony w terminie oraz podpisany i pozostaje do 
wglądu w urzędzie dla umoŜliwienia radnym zaznajomienie się z jego treścią.                     
Do dnia dzisiejszego do treści protokołu nie zostały wniesione Ŝadne uwagi, stąd Prze-
wodnicząca Rady zaproponowała jego przyjęcie bez uprzedniego czytania. 
Protokół z XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk przyjęty został jednogłośnie– 14 gło-
sami „za”. 
 
Punkt 4. Przedstawienie przez Burmistrza  informacji o działalności międzysesyjnej. 
 
Przewodnicząca Rady poprosiła Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Henryka Litk ę   
o przedstawienie informacji o działalności międzysesyjnej. Burmistrz poinformował rad-
nych o najwaŜniejszych działaniach podejmowanych od ostatnich obrad rady w dniu 27 
lutego br. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Punkt 5. Przedstawienie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gmi-
ny za 2012 rok. 
 
Przewodnicząca prosiła kolejno kierowników jednostek organizacyjnych o przedstawie-
nie sprawozdań. Jako pierwszemu udzieliła głosu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej – 
Wojciechowi Dudzińskiemu 
a) Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku, Wojciech 
Dudziński przedstawił informację o działalności kierowanej przez siebie placówki w mi-



nionym roku budŜetowym, ilustrując najwaŜniejsze wydarzenia materiałem multimedial-
nym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu 
.  
b) Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk , Daria Rosiak przedstawiła 
informacje o działalności biblioteki, prezentując jej dorobek nie tylko na polu upo-
wszechniania czytelnictwa, ale i w zakresie organizacji imprez o charakterze kulturalnym. 
Sprawozdaniu przedstawiono w postaci prezentacji multimedialnej. Materiał tekstowy 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
c) Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku, Witold 
Opielewicz przedstawił sprawozdanie z całorocznej działalności ośrodka akcentując  
w sposób szczególny nowe inicjatywy w zakresie popularyzacji sportu, działania podjęte 
na terenie ośrodka wypoczynkowego na Podrzekcie, działania porządkujące, mające na 
celu racjonalizację kosztów. Sprawozdanie dopełniała prezentacja multimedialna. Całość 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Na zakończenie wystąpienia  kierownik udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez 
radną Wiesławę Szermelek na poprzedniej sesji. Zaopatrzenie właścicieli domków rekre-
acyjnych na terenie ośrodka wypoczynkowego będzie moŜliwe na ogólnych zasadach. 
Zadbać musi o to kaŜdy właściciel we własnym zakresie. Ośrodek zapewni dostęp do sa-
nitariatów i do zimnej wody w miejscu wyznaczonym, stanowiącym tzw. pole namioto-
we. Ośrodek nie będzie zajmował się rozprowadzeniem wody na terenie, o którym mowa, 
gdyŜ dotychczasowe urządzenia uległy zuŜyciu a na marginesie naleŜy dodać, Ŝe całość 
kosztów eksploatacyjnych leŜała po stronie ośrodka, korzystający z wody nigdy za nią nie 
płacili, zatem  nie mogą się pojawiać z ich strony Ŝadne roszczenia w tym zakresie. Mu-
simy pamiętać, Ŝe teren ten został niemal w pełni sprywatyzowany.  

 
Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach, która trwała od 12.20 do 12.35.   

Po przerwie głos zabrał kolejny sprawozdawca.  
 
d) Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Stokrotki” w Dolsku, Longina Dułacz 
omówiła pracę placówki wskazując na warunki panujące zarówno w przedszkolu dol-
skim, jak i w prowadzonych filiach. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Podjęto dyskusję dotyczącą działalności przedszkola: 
- radna Renata Jankowiak zapytała, czy są przypadki, kiedy rodzice ubiegający się  
o przyjęcie dziecka do przedszkola spotykają się z odmową a takŜe czy przedszkole 
 w Małachowie ma dostateczną bazę lokalową.  
- udzielając odpowiedzi, dyrektor powiedziała, Ŝe nie występują przypadki odmowy przy-
jęcia dziecka do przedszkola. Nie brakuje miejsca w filii w Małachowie, gdyŜ przedszko-
le korzysta z sali szkolnej dla prowadzenia zajęć wymagających większej przestrzeni, np. 
rytmiki. Utworzony teŜ został oddział w szkole, co niewątpliwie wpłynęło korzystnie na 
ogólną sytuację w omawianym zakresie.  
e) Dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Dolsku, Barbara Wierzbińska 
wypowiedź swą ograniczyła do najistotniejszych informacji o dokonaniach szkoły i ini-
cjatywach przez nią podejmowanych, w tym działaniach na rzecz ludzi potrzebujących  
wsparcia. Uwagę szczególną zwróciła na wyniki nauczania i osiągnięcia uczniów, uzu-
pełniając całość przygotowaną prezentacja.  Podała teŜ najistotniejsze dane dotyczące fi-
nansów szkoły. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
f) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie, Maria Banaszak przedstawiając spra-
wozdanie z działalności za miniony rok wiele uwagi poświęciła wynikom nauczania, 
stwarzanym przez szkołę moŜliwościom rozwijania przez uczniów zainteresowań i osią-
ganym przez nich sukcesom. W końcowej fazie wystąpienia  wskazała na problem, z któ-



rym boryka się szkoła od pewnego czasu, a mianowicie  awarie systemu kanalizacyjnego. 
Wobec tego, Ŝe podejmowane doraźne prace nie przyniosły oczekiwanego rezultatu,  
w czasie tegorocznych wakacji przeprowadzony zostanie gruntowny remont kanalizacji   
w szkole. Omówione sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.   
 

Po wysłuchaniu sprawozdań głos zabrał Burmistrz, który dziękując za wykonaną 
pracę, powiedział, Ŝe dokonany dziś przegląd sytuacji większości jednostek organizacyj-
nych gminy daje obraz zarówno dokonań jak i istniejących potrzeb w kaŜdej dziedzinie.   
Optymizmem napawają stwierdzenia o występującej współpracy między tymi jednostka-
mi. W wypowiedzeniach i dyskusji przewijał się problem zmian w oświacie, jaka zafun-
dowały samorządom władze państwowe. Przejściowo trzeba będzie podołać swoistemu 
stłoczeniu uczniów, którzy rozpoczną naukę w najbliŜszym roku szkolnym w szkołach  
i następstwom spadku liczby dzieci w przedszkolach. Zdaniem Burmistrza gmina winna 
wyjść z tego zawirowania w miarę bezproblemowo. 
 
     Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy podziękowała wszystkim dyrektorom za 
przedstawione sprawozdania, po czym ogłosiła 10 – minutową przerwę 
Obrady zostały wznowione o godz. 13.45. 
 
Punkt 6. Podjęcie uchwał: 
 
a) projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2013 r.  przedstawiła 
Kierownik Referatu Gospodarczego, Maria Marchlewska. Projekt podlegał zaopinio-
waniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie, koła łowieckie oraz zamiesz-
czony w biuletynie informacji publicznej. 
 
Dyskusja nad projektem: 
 
- radny Kazimierz Pepliński – prosił o wyjaśnienie kwestii usypiania ślepych miotów. 
- odpowiedzi udzielił Burmistrz , decyzję o takiej konieczności winien kaŜdorazowo pod-
jąć lekarz weterynarii, 
- radna Dorota Jańczak pytała o wielkość wydatków budŜetu na zadania wykonywane 
przez schronisko dla zwierząt, 
- odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta i Gminy  – koszty te utrzymują się na poziomie 
23 tys. zł rocznie. 
 
Wobec braku dalszych głosów, Przewodnicząca zarządziła głosowanie; za przyjęciem 
uchwały w brzmieniu proponowanym opowiedziało się 13 radnych, 1 wstrzymał się od 
głosu. 
 
b) Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy 
Dolsk przedstawiła Skarbnik, ElŜbieta Juskowiak. Zmiana obowiązującego dokumen-
tu podyktowana została rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Przed-
stawiony radnym projekt dostosowuje zapisy prognozy do nowych przepisów. Zakres 
przedsięwzięć nie ulega zmianie.   
 
Wobec braku pytań do projektu. Przewodnicząca poddała uchwalę pod głosowanie.  
Za jej przyjęciem opowiedzieli się wszyscy radni – 14 osób.  



c) projekt uchwały zmieniającej w sprawie budŜetu miasta i gminy na 2013 rok 
przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy ElŜbieta Juskowiak, wskazując na przyczyny 
oraz charakter zmian. Projekt zakłada zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 
94.671 zł,  po czym dochody ogółem stanowiłyby kwotę 15.843.733  zł  i równocześnie 
zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 5.329 zł, które ogółem stanowiłyby kwotę 
14.993.733 złotych.   

W dyskusji nad projektem głos zabrał radny Kazimierz Pepliński, który prosił o wy-
jaśnienie kwestii zwrotu podatku vat. Skarbnik  Gminy wyjaśniła, Ŝe rozwiązanie, które 
wdraŜanie rozpoczęto w roku minionym jest nowością w naszej gminie, poprzedzoną 
wieloma przygotowaniami związanymi z koniecznością uzyskania indywidualnej opinii 
Ministra Finansów. Rozwiązanie dotąd nie praktykowane wymagało wydzierŜawienia 
majątku własnym jednostkom organizacyjnym. 
 
Wobec braku dalszych pytań ze strony radnych, Przewodnicząca Rady poddała przedsta-
wiony projekt pod głosowanie. Uchwała podjęta została 14 głosami „za”.  
 
d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów 
publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Dolsk omówiony został przez Kie-
rownika Referatu spraw obywatelskich, Mirellę Godawa, która poinformowała, Ŝe 
zmiany wprowadzane proponowaną uchwałą mają charakter porządkujący.  
Wyłączeniu z obwodów szkół: gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Masłowie podlegają 
miejscowości: Dobczyn, połoŜony w gminie Śrem i Feliksowo, połoŜone na terenie gmi-
ny KsiąŜ Wlkp. Zmiana ta nie wyklucza uczęszczania dzieci w tych miejscowości do 
szkół w gminie Dolsk, jednak zwolni gminę Dolsk z obowiązku dowoŜenia dzieci do 
szkół. Rozwiązanie to dotyczy 10 uczniów a dodatkowy przebieg autobusu dowoŜącego 
dzieci wynosi ok. 800 km.  
 

Dyskusja nad projektem  
- radny Kamil Jankowiak pytał, dla czego rezygnuje się z dowozu dzieci, skoro wiadukt 
ma być remontowany. 
- Burmistrz odpowiadając na zadane pytanie powiedział, Ŝe nośność wiaduktu po re-
moncie nie będzie wystarczająca dla autobusu, przy czym dodał, Ŝe zmiana uregulowań  
w omawianym zakresie nie dotyczy miejscowości połoŜonych w naszej gminie. 
- radny Zenon Rusiak wyraził obawę, by podjęcie omawianej uchwały nie spowodowa-
ło wprowadzenia przez gminę Śrem niekorzystnych zmian dotyczących obwodu szkoły  
w Bodzyniewie, do której uczęszczają dzieci z naszej gminy.  
- Burmistrz wyjaśnił, Ŝe takie zagroŜenie nie istnieje, gdyŜ obie zainteresowane gminy 
zostały o zamierzonych zmianach poinformowane i w Ŝaden sposób nie zareagowały.  
- radny Dariusz Grzegorczyk zapytał jak przedstawia się sytuacja w Szkole Podstawo-
wej w Masłowie w związku ze zwiększonym naborem w nowym roku szkolnym. 
- Burmistrz  stwierdził, Ŝe nie ma obawy, Ŝe szkoły w gminie Dolsk nie podołają temu 
swoistemu wyzwaniu; 
 
Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie, którego wynik jest na-
stępujący: 13 głosów „za”, 1 „przeciw”. Zatem uchwała została podjęta.  
 
e) Projekt uchwały w sprawie przekazania majątku jednostce organizacyjnej gmi-

ny przestawiła Maria Marchlewska, Kierownik referatu gospodarczego.  
Uchwała ma charakter porządkujący, akceptuje przekazanie do Zakładu Gospodarki 



Komunalnej w Dolsku działek, na których posadowione są przepompownie stano-
wiące majątek będący we władaniu zakładu.  
Wobec braku chętnych do dyskusji nad projektem, Przewodnicząca zarządziła gło-
sowanie, w którym wszyscy radni – 14 osób - opowiedzieli się za podjęciem uchwały  
 

f) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Dolsk prze-
stawiła Maria Marchlewska, Kierownik referatu Gospodarczego.  Projekt 
uchwały został skonsultowany z Samorządem Mieszkańców Dolska, zyskał opinię 
pozytywną tego gremium. Propozycja dotyczy ulic znajdujących się na osiedlu po-
wstałym przy południowym brzegu Jeziora Wielkiego Dolskiego. 
śaden z radnych nie zgłosił uwag do projektu, wobec tego Przewodnicząca poddała 
uchwałę pod głosowanie. Za jej przyjęciem opowiedziało się 14 radnych, zatem 
uchwałę podjęto jednogłośnie.      

 
Punkt 8. Interpelacje i wnioski radnych 
 
a) radna Jankowiak Renata prosiła o: 

-  podanie aktualnej ceny wywoławczej świetlicy w Księginkach w ogłoszonym ko-
lejnym przetargu nieograniczonym na jej sprzedaŜ, 
-   objęcie pełnym nadzorem  prac w zakresie wodociągowania terenu na Podrzekcie, 
w związku z bardzo niską ceną za wykonanie zadania zaoferowana przez wybranego 
wykonawcę, w celu zapewnienia właściwej jakości prac.  
Odpowiedzi udzielił Burmistrz: cena wywoławcza świetlicy wynosi 350 tys. zł, na-
tomiast nadzór inwestorski jest sprawa oczywistą. 

b) radny Kazimierz Pepliński – wobec obserwowanego braku zainteresowania kupnem 
świetlicy w Księginkach zaproponował wykorzystanie tego obiektu do celów maga-
zynowych, do przechowania sprzętów będących we władaniu jednostek organizacyj-
nych gminy.  

c) radna Renata Jankowiak podkreśliła, Ŝe obiekt wymaga gruntownego remontu a to 
wiązałoby się z koniecznością zaangaŜowania znaczących środków finansowych  
z gminnego  budŜetu.  Księginkom potrzebna jest mała świetlica i do tego plac zabaw 
do dzieci, a nie istniejący niefunkcjonalny obiekt, o którym mówimy.  

d) radny Zbigniew Kierzkowski  wskazał na stan drogi nr 434; zwłoka w zakończeniu 
prac pokazała mankamenty w wykonaniu robót na tej drodze; zapytał czy wiadomo 
kiedy prace zostaną wznowione. 

e) Burmistrz poinformował radnych, Ŝe uzyskał zapewnienie dyrektora Wielkopolskie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich, Ŝe została przeprowadzona inwentaryzacja całej in-
westycji, znany jest zakres robót do wykonania. Budowa ma zostać zrealizowana  
z naleŜytą starannością jeszcze do końca bieŜącego roku.   
 

Punkt 9. Wolne głosy i wnioski 
Nie zgłoszono Ŝadnych wniosków. 

 
Punkt 10. Zakończenie obrad 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy zamknęła 
dzisiejszą Sesję, dziękując wszystkim za przybycie i aktywny udział.  
 
Protokołowała 

 


