
 
       P R O T O K Ó Ł 
 
 

   z XXXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 

   odbytej w dniu 30 października 2013 roku 
 
 
  Radni obecni na Sesji wg. listu obecności ,która stanowi 
zał. nr 1 do protokołu. 
 
  Ponadto w Sesji uczestniczyli:  
 

   1.Litka Henryk Burmistrz MiG  
   2.Juskowiak ElŜbieta  Skarbnik MiG  

3.Marchlewska Maria – Kierownik Referatu Gospodarczego, 
4.Godawa Mirela – Kierownik Referatu Obywatelskiego  
5.Alicja Olschak – Kierownik OPS  
6.Ratajczak Andrzej – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
7.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 13 ,wobec czego 
Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 
      
2.Przedstawienie porządku obrad Sesji  
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła proponowany 
porządek obrad XXXVIII Sesji Rady . 
 

   1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad . 
2.Przedstawienie porządku obrad . 
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk.  
4.Przedstawienie przez  Burmistrza Miasta i Gminy informacji  z 
działalności międzysesyjnej . 
5.Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych przez : 
a//Przewodniczącą Rady, 
b/Burmistrza MiG . 
6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dolsk w 
roku szkolnym 2012/2013 . 
7.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot. : 
 a/zmiany budŜetu miasta i gminy na 2013 rok , 
b/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok , 
c/określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
2014 rok , 



d/ opłaty targowej na 2014 rok , 
e/opłaty od posiadania psów na 2014 rok , 
f/obniŜenia ceny skupu Ŝyta dla celów wymiary podatku rolnego na 
2014 rok , 
g/zwolnienia od podatku od nieruchomości , 
h/zwolnienia od podatku od środków transportowych , 
i/dotacji przedmiotowej na realizacje zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudŜetowej na 2014 rok , 
j/zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Dolsk , 
k/rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami na 2014 rok , 
l/zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Dolsk , 
ł/zbycia nieruchomości połoŜonej w Lipówce w drodze 
bezprzetargowej . 
 
8.Interpelacje i wnioski . 
9.Wolne głosy i wnioski . 
10.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 XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk .  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała radnych ,Ŝe 
protokół z XXXVII Sesji był wyłoŜony w Biurze Rady . 
Poprawek nie zgłoszono . 
W związku z powyŜszym Przewodnicząca stwierdziła Ŝe protokół 
został przez Rade 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.Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych przez: 
a/Przewodnicząca  Rady . 
Przewodnicząca  Rady Janina Pawełczyk przedstawiła analizę 
oświadczeń majątkowych złoŜonych przez Radych / zał. nr 4 do 
protokołu /,analiza została sporządzona na podstawie informacji z 
Urzędu Skarbowego  ze Śremu . 
b/ Burmistrza MiG – Henryk a Litka  – analiza oświadczeń złoŜonych 
przez pracowników samorządowych zobowiązanych do wystawiania 
decyzji oraz Kierowników jednostek orgnizacyjnych  /analiza  stanowi 
zał. nr 5 do protokołu/. 
 



6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dolsk w 
roku szkolnym 2012/2013 . 
Informacja została przedstawiona w sposób multimedialny . 
Natomiast w formie pisemnej informacja stanowi zał. nr 6 do protokołu 
Informacja została przedstawiona przez Panią Mirele Godawa 
Kierownika Referatu Obywatelskiego . 
W informacji ujęto wszystkie zadania realizowane przez Szkoły i 
Gimnazjum oraz Przedszkola znajdujące się na terenie naszego miasta i 
gminy  
Nieodłącznym elementem tej informacji to zadanie gminy dot. dowozu 
dzieci do szkół. 
Ta przedstawiona informacja pozwoliła radnym na szczegółowe 
zapoznanie się z funkcjonowaniem oświaty na naszym terenie . 
Radny Hieronim Szczepaniak – wiemy ,Ŝe dzieci i młodzieŜ z 
Feliksowa nie jest dowoŜona do naszych szkół. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak to prawda  ale to nie jest nasza zła 
wola tylko nie są to mieszkańcy naszej gminy a kaŜda gmina musi dbać 
o swoje potrzeby w tym zakresie . 
Mogą uczęszczać do naszych szkól ale my nie mamy obowiązku ich 
dowozić . 
 
7. Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady dot. 
 
a/ zmiany budŜetu miasta i gminy na rok 2013   
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG  która w uzasadnieniu do projektu powiedziała ,Ŝe planowane 
dochody zwiększa się o kwotę 38.101,-zł  i o taką samą kwotę zwiększa 
się wydatki . 
W zasadzie są to kosmetyczne sprawy dotyczące budŜetu  a w 
szczególności przeznaczone na stypendia materialne dla uczniów . 
Radny Jankowiak Kamil – w projekcie uchwały znalazła się równieŜ 
kwota 1780,-zł  na dofinansowanie zakupu samochodu straŜackiego . 
Z czego to wynika ,ze to ponownie zwiększamy . 
Pani ElŜbieta Juskowiak – z budŜetu gminy na zakup tego samochodu 
mamy dopłacić 28.783,-zł   
W poprzednio podjętej uchwale teŜ –była kwota na zakup tego 
samochodu, jednak po przetargu  brakuje kwota 1780,-zl . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – poniewaŜ  otrzymaliśmy na ten zakup 
dotacje  od Marszałka Województwa  w wysokości 115 tys. zł chcemy 
skorzystać z tego ,ze dokładamy tylko 28.783,-zł a straŜacy będą mieli 
pierwszy raz nowy samochód. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XXXVIII/256/13 została zatwierdzona 13 głosami  i 
stanowi zał. nr 7 do protokołu . 
 
 
 
 
 



b/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 
rok  . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG  która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe wszystkie podatki jakie 
będą na dzisiejszej Sesji uchwalane nie proponujemy do tych stawek 
podwyŜki tylko  wzrost o inflacje tj. o 2,4 % . 
Na wspólnym posiedzeniu radnych wszystkie te stawki podatkowe 
zostały szczegółowo  omówione . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XXXVIII/257/13  została zatwierdzona w następujący 
sposób : 12 radnych było za podjęciem uchwały  
1 radny wstrzymał się od głosu . 
Uchwała została zatwierdzona i stanowi zał. nr 8 do protokołu . 
 
c/ określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2014 rok . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG  – wzrost o 2,4 tj, procent inflacji . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Uchwała Nr XXXVIII/258/13 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 9 do protokołu . 
 
d/ opłaty targowej na 2014 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG – wzrost tej opłaty o procent inflacji tj. 0 2,4 % . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem 
uchwały ,która została zatwierdzona 13 głosami . 
Uchwała nr XXXVIII/13  stanowi zał. nr 10 do protokołu  
 
e/opłaty od posiadania psów na 2014 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG – proponuje się wzrost tej opłaty o 2,4 % tj. procent inflacji. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XXXVIII/260/13 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 11 do protokołu . 
 
f/ obniŜenia ceny skupu Ŝyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 
2014 rok . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak  Skarbnik 
MiG – proponuje się obniŜenie tej stawki w stosunku  do kwoty 
podanej przez GUS O 8,34  % ,natomiast w stosunku do roku 2012 
proponuje się wzrost tylko o procent inflacji tj. 2,4 % .Radni do 
projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr XXXVIII/261/13 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 12 do protokołu . 
 
 
 
 
g/ zwolnienia od podatku od nieruchomości. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG  która wyjaśniła ,Ŝe taki zapis o zwolnieniu był umieszczany w 
uchwale podatkowej i dotyczył tylko danego roku  
Chcemy to w tej uchwale nie określać jakiego roku to dotyczy tylko 
aŜeby uchwała była aktualna na inne lata. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Uchwała nr XXXVIII/262/13 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 13 do protokołu . 
 
h/ zwolnienia od podatku od środków transportowych . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG  która uzasadnienie do tego projektu przedstawiła  takie jak w 
uchwale dot. zwolnień od podatku od nieruchomości . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
glosowanie . 
Uchwała nr XXXVIII/263/13 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 14 do protokołu. 
 
i/ dotacji przedmiotowej na realizacje zadań prowadzonych w 
formie gospodarki pozabudŜetowej na 2014 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG  która wyjaśniła, Ŝe na rok 2014 proponuje się mniejszą dotację dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej z uwagi na to, Ŝe  zakład  w złoŜonym 
wniosku nie wystąpił o dotacje  na zasoby mieszkaniowe . 
Radny Jankowiak Kamil – z jakiego wyliczenia to wynika . 
Pan Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  
Z uwagi na ,ze zmniejszyły się koszty utrzymania kanalizacji  a 
dochody z odpadów ściekami nam się zwiększyły stąd nie wystąpiliśmy 
o dotacje na zasoby mieszkaniowe . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XXXVIII/264/13 została zatwierdzona 13 glosami i 
stanowi zał. nr  15 do protokołu . 
 



j/zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 
Referatu Obywatelskiego ,która wyjaśniła, Ŝe w regulaminie jaki jest 
obowiązujący nie było zapisu dot. wynagradzania nauczycieli za pracę 
w klasach łączonych . 
Dotyczy to w tej chwili nauki w szkole w Małachowie- zajęcia łączone 
w klasach 2-3 .  
Radny Kazimierz Pepliński – jak jest taki obowiązek płacenia to 
musimy to zatwierdzić ale kto pokryje te koszty. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – wiemy ,Ŝe to są bardzo małe koszty i 
pokryje to budŜet szkoły  . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XXXVIII/265/13 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 16 do protokołu.  
 
k/rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami na 2014 rok, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 
Referatu Obywatelskiego  
Jesteśmy zobowiązani przedstawić Radzie taką uchwałę ,która jest co 
roku podejmowana i w stosunku do poprzednio podjętej jest tylko 
zmiana dot. wysokości przyznanych środków . 
Jest propozycja aŜeby na rok 2014 była to kwota 13 tys. zł / w roku 
2013 była to kwota 10 tys. zł/. 
Obowiązkiem  naszym było teŜ przeprowadzenie konsultacji – nikt się 
nie zgłosił na tą konsultację. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod glosowanie . 
Uchwała nr XXXVIII/266/13 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 17 do protokołu .  
 
l/zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do projektu 
powiedziała, Ŝe do końca tego roku w budynku Urzędu lokal dzierŜawi 
Sielinko ,które wystąpiło  o  przedłuŜenie tej umowy . 
AŜeby to mogło być podpisane to jest potrzebna zgoda Rady poprzez 
podjęcie tej uchwały . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXVIII /267/13 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 18 do protokołu. 
 



ł/ zbycia nieruchomości połoŜonej  w Lipówce w drodze 
bezprzetargowej  . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła, Ŝe Wielkopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń  Wodnych w Poznaniu wystąpił z wnioskiem o 
nabycie działki pod inwestycje celu publicznego  tj. Odbudowa Kanału 
Białego. 
Dotyczy to bardzo małych powierzchni połoŜonych  w Lipówce  na 
poszerzenie tego kanału . 
Radni  do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Uchwała nr XXXVIII/268/13 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. 19 do protokołu . 
 
 
 
8.Interpelacje i wnioski. 
 
W tym punkcie obrad nie zgłoszono Ŝadnych interpelacji jak równieŜ 
wniosków  . 
 
9/.Wolne glosy i wnioski . 
 
Radna Wiesława Szermelek – wiemy ,ze zarówno nasz park i plaŜa 
pięknieje ale moŜe by tam jeszcze o czymś pomyśleć . 
Mam taki wniosek aŜeby  rozpatrzyć moŜliwość postawienia na plaŜy  
przyrządzeń do ćwiczeń tzw. sali gimnastycznej na wolnym powietrzu. 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – dziękuję za troskę Pani radnej ale teŜ 
o tym myślimy ,zajmuje się tym Kierownik OSiR ,byłby to tzw. 
zewnętrzny  plac ćwiczeń . 
 
Radny Kazimierz Pepliński – jest prośba aŜeby pomyśleć o 
oświetleniu ulicznym w Wieszczyczynie i to w dwóch miejscach , 
naprzeciw przedszkola oraz na dojściu do świetlicy , 
- druga sprawa to czy Urząd nie miałby krawęŜników ,poniewaŜ 
odnowiliśmy krzyŜ a otoczenie jeszcze jest do uporządkowania . 
Radny Roman Drews – czy został juŜ ogłoszony przetarg na wywóz 
śmieci. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak przetarg został ogłoszony na 
okres 3 lat . 
 
Radny Roman Ratajczak – chciałbym aŜeby istniejący system SMS 
był bardziej sprawny ,Ŝeby nas informowano o waŜnych  sprawach .  
Pani Krystyna Trybus – mam pytanie do Pana  Kierownika OSiR 
Wiemy ,Ŝe jest bezwzględny zakaz wprowadzania psów na plaŜę i 
boisko ,duŜo osób tego nie przestrzega ,czy moŜna temu w jakiś inny 
sposób zadziałać i znaleźć sposób na te osoby które tego nie 
przestrzegają . 



Pan Witold Opielewicz – wiemy ,Ŝe to jest bardzo trudny temat 
,tabliczki o zakazie są wszędzie wywieszone  a wszystko zaleŜy od 
odpowiedzialność tych osób. 
 
10. Zakończenie obrad Sesji . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, Ŝe porządek 
obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk został wyczerpany 
podziękowała wszystkim za udział i zakończyła obrady Sesji . 
 
 
Protokolant     Przewodniczący Rady 
 
Stefania Gagat    Janina Pawełczyk    


