
 
 
    P R O T O K Ó Ł  
 
 
   Z XXXVII Sesji Rady Miasta mi Gminy Dolsk  
   odbytej w dniu 25 września 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.Marchlewska Maria – Kierownik Referatu Gospodarczego,  
4.Godawa Mirela – Kierownik Referatu Obywatelskiego , 
5.Rosiak Daria – Dyrektor Biblioteki , 
6.Olschak Alicja – Kierownik OPS, 
7.Ratajczak Andrzej – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
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 i stwierdziła ,Ŝe 
na sali na 15 radnych obecnych jest 14 radnych ,wobec tego Rada 
władna jest do podejmowania prawomocnych  uchwał . 
 
2.Przedstawienie porządku obrad Sesji . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przestawiła proponowany 
porządek obrad XXXVII Sesji Rady . 
 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
 2.Przedstawienie porządku obrad . 
 3.Przyjecie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady 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 rok 2013 , 
b/nabycia nieruchomości  połoŜonej  w Dolsku , 
c/uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomników przyrody w 
parku dworskim w Wieszczyczynie, 
d/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 terenów zabudowy mieszkaniowo –letniskowej w 
części obejmującej działki o numerach ewidencyjnym 49/1 do 49/33 



e/wyraŜenia zgody na zawarcie umowy uŜyczenia części nieruchomości 
połoŜonej w Dolsku na czas nieoznaczony, 
f/zawarcia porozumienia o współdziałanie z Powiatem Śremskim w 
sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej .   
 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.Przyjecie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
Przewodnicząca Rady– Janina Pawełczyk poinformowała ,Ŝe 
protokół z XXXVI 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 niniejszego protokołu . 
W tym punkcie obrad Sesji Burmistrz zabierając głos podziękował 
wszystkim ,którzy zaangaŜowali  się w organizacje doŜynek 
powiatowych a w szczególności Pani Przewodniczącej Janinie 
Pawełczyk ,która w Nowieczku jest sołtysem ,mieszkańcom Nowieczka 
Kierownikowi MGOSiR Witoldowi Opielewiczowi ,Pani Mireli 
Godawa oraz Pani Darii Rosiak za pomoc w przygotowaniu tych 
doŜynek . 
 
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach : 
a/ zmieniającej uchwał w sprawie budŜetu miasta i gminy na 2013 
rok  

Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 
Skarbnik MiG. 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do przedstawionego projektu 
uchwały ,wobec czego Przewodnicząca zarządziła głosowanie, 

kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały 
 Radni jednogłośnie 14 głosami podjęli uchwałę 
 nr XXXVII/250/13,która stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu 
 
b/ nabycia nieruchomości  połoŜonej  w Dolsku . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła, Ŝe dotyczy to działki 820 
/ połoŜonej za Dino / a naleŜącej do Pana Trybusia – wykup na 
poszerzenie istniejącej drogi . 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały , wobec 
czego Przewodnicząca zarządziła głosowanie. 



Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały . 
Uchwała Nr XXXVII/251/13 została podjęta 14 głosami / 
jednogłośnie/ i stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.  
 
 
 
c/ uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomników 
przyrody w parku dworskim  w Wieszczyczynie . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego, która w uzasadnieniu powiedziała ,ze 
właściciel tego parku wystąpił do konserwatora zabytków o wydanie 
zgody na robienie zabiegów  pielęgnacyjnych / dotyczy to 5 drzew / 
jednak do wydania takiej zgody potrzebna uchwała Rady . 
Radna Dorota Jańczak – czy bez uchwały Rady nie moŜna nic 
samemu robić  
Pani Maria Marchlewska – tylko Konserwator moŜe wydać decyzję 
jednak dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały . 
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały ,wobec 
czego Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XXXVII/252/13 została zatwierdzona jednogłośnie 
 / 14 głosami / i stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu . 
  
d/miejscowego plany 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 terenów 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, 
49/14,49/15,49/16,49/17,49/18,49/19/49/20,49/21,49/22,49/23,49/24, 
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 przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik 
Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła, Ŝe taka uchwała juŜ była w 
tym roku podjęta jednak nadzór  wojewody taka uchwałę uchylił 
wskazując na drobne błędy stąd  nowy projekt tej uchwały. 
Natomiast  jeŜeli chodzi o te dwie działki 25/4 i 25/3  to są to działki 
przy parku własność gminy  z przeznaczenie na zabudowę 
jednorodzinna  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych uwag ,wobec tego 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XXXVII/253/13 została zatwierdzona jednogłośnie 
/ 14 głosami / i stanowi zał. nr 7 do niniejszej uchwały. 
 
e/ zgody na zawarcie umowy uŜyczenia części nieruchomości 
połoŜonej w Dolsku na czas nieoznaczony. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Kierownik Referatu 
Gospodarczego ,która wyjaśniła, Ŝe podjęcie tej uchwały jest konieczne 



do spisania umowy uŜyczenia terenu  dla Selektu pod punkt zbiórki  
odpadów selektywnych  gabarytowych – jest to teren na Krupczynie. 
Utworzenie  takiego punktu to koszt 250 tys. zł całość płacona  przez 
Selekt  . 
Radny Kazimierz Pepliński – czy podjęcie tej uchwały jest konieczne. 
Pani Maria Marchlewska – podjęcie tej uchwały jest konieczne , 
mamy juŜ projekt umowy uŜyczenia jednak bez tej uchwały nie moŜe ta 
umowa być podpisana. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – utworzenie takiego punktu jest 
konieczne ,będzie opracowany regulamin przyjmowania tych 
gabarytowych odpadów  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych uwag ,wobec tego 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XXXVII/254/13 została zatwierdzona 14 głosami 
/jednogłośnie / i stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu . 
 
f/ o współdziałaniu z Powiatem Śremskim dla wspólnej realizacji 
inwestycji drogowej . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego, która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe w 
związku z naborem wniosków  o fundusze europejskie  Powiat Śremski 
zamierza  wystąpić  z takim wnioskiem o przebudowę  nawierzchni 
drogi powiatowej i odwodnienie ulicy Pocztowej i części ulicy 
Gostyńskie Przedmieście w Dolsku. 
Zawarcie  porozumienia w sprawie realizacji wspólnej inwestycji 
zdecydowanie zwiększy szanse Powiatu  Śremskiego na otrzymanie  
dotacji  . 
Radna  Dorota Jańczak – ile to zadanie będzie nas kosztowało . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – w tej chwili trudno tu mówić o 
konkretnych kwotach  ,ale ogólny koszt to około 1,5 mln zł.  
W tej chwili nie jesteśmy pewni i  czy powiat otrzyma takie fundusze 
,ale chcemy taką uchwałę podjąć aŜeby mieć pewne zabezpieczenie. 
Rząd chce te środki ograniczyć  ale moŜe przepisy się zmienią . 
Powiat Śremski w pierwszej wersji mógł złoŜyć  2 wnioski a z ostatnich 
informacji wynika ,ze mogą złoŜyć  tylko  1 wniosek . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych uwag ,wobec tego 
Przewodnicząca  Rady poddała projekt uchwały pod  glosowanie . 
Uchwała nr XXXVII/255/13została podjęta jednogłośnie / 14 
głosami/ i stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu  
 
7.Interpelacje i wnioski radnych . 
 
Radny Kazimierz Pepliński – sprawa naprawy drogi Wieszczyczyn – 
Binkowo  / odcinek 100 m / ,droga nie ma odwodnienia ,zarasta 
krzakami ,rowy zamulone ,mostek do poszerzenia . 
Naprawiamy tą drogę co roku we własnym zakresie ,zasypujemy te 
wyrwy tłuczniem ale jak popada deszcz to stan tej drogi jest opłakany. 
Prośba mieszkańców o naprawę  tej drogi. 
Radna Renata Jankowiak – co dalej z kanalizacją Małachowo – 
Księginki. 



Burmistrz MiG Henryk Litka  -  podpisaliśmy z Marszałkiem 
Województwa umowę na otrzymanie środków na to zadanie . 
Środki i na realizacje tego zadania będą przydzielona na lata 2014 – 
2015  i zadanie to będzie  wykonywane łącznie z wodociągiem. 
Radny Roman Ratajczak – wiemy , Ŝe we wrześniu miały ruszyć 
prace na rynku w Dolsku w tej chwili nic tam się nie dzieje . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – umowa na wykonanie tego zadania 
została podpisana i wykonawca miał prace we wrześniu rozpocząć 
,widzimy ,Ŝe jeszcze prace się nie rozpoczęły jednak wykonawca nas 
zapewnia ,ze wszystko w tym roku będzie wykonane w terminie. 
Wykonawca ma duŜe moce przerobowe / w tej chwili kończy inną 
inwestycje /. 
Wykonawca  ma nam w najbliŜszych dniach dostarczyć harmonogram 
wykonywania prac.  
Wykonawca równieŜ wie ,Ŝe  nie będzie wykonywać Ŝadnych prac w 
okresie zimy . 
Radna Dorota Jańczak -  prośba mieszkańców Mszczyczyna aŜeby  
ująć do budŜetu roku 2014 remont ulicy Szkolnej  w Mszczyczynie . 
Jest to ulica w kierunku Przedszkola bardzo uczęszczana ,a 
nawierzchnia jest w opłakanym stanie . 
Czy nie moŜna by było tej drogi remontować z tego funduszu  co 
remont dróg dojazdowych do pól/ rolnicy teŜ tą drogą dojeŜdŜają do pól  
Burmistrz MiG Henryk Litka  -  propozycja Pani radnej jest bardzo 
słuszna i jeŜeli będą takie moŜliwości to ujmiemy to w budŜecie na rok 
2014 . 
Radny Zbigniew Kierzkowski – sprawa utrzymania w naleŜytym 
stanie naszego parku.  
Park nasz wygląda jakby nie był dokończony .Drzewa są suche ,naleŜy 
je zaznaczyć do wycięcia , trawa źle  ścinana nie w tym okresie co 
powinna  naleŜy ten park ogólnie uporządkować. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – uwagi Pana radnego przyjmuję 
,jednak  robimy w tym względzie co moŜna ,miasto nasze pięknieje ,w 
parku wiemy ,Ŝe często stoi woda ,gdyŜ jest to teren podmokły 
,natomiast drzewa będą systematycznie ścinane  jednak wiemy ,Ŝe tego 
nie moŜemy robić automatycznie tylko zgodnie z planem ./ park jest 
zapisany jako las i nie moŜna wycinać kiedy kto chce tylko wtedy kiedy 
moŜna /.      
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – proszę o wystąpienie do 
Powiatu uporządkowanie drogi do Masłowa – drzewa zostały wycięte  
ale w tej chwili rosną krzewy i stan drogi jest fatalny . 
Podobnie wygląda sytuacja na drodze do BłaŜejewa w kierunku 
świetlicy . 
 
8. Wolne glosy i wnioski . 
 
Radny Dariusz Grzegorczyk – bulwersuje  mnie sprawa 
przeprowadzania remontów w Szkole w Dolsku. 
Wszystko jest robione bez planu .Widzę ,Ŝe mają być robione nowe 
trybunki a boisko jest w opłakanym  stanie ,czy tego nie moŜna robić 
wspólnie aŜeby ten teren lepiej wyglądał .   



Cały obiekt szkoły jest zaniedbany ,szkoła i otoczenie zniszczona i 
takie drobne naprawy nic nie dają 
Został o pomalowane ogrodzenie  a siatka jest  ściągnięta drutami czy 
tego nie szło wymienić.  
Podobnie   wyglądają wszelkie barierki ,które się ruszają a nikt tego nie 
widzi  . 
Czy nie naleŜałoby z Panem Dyrektorem opracować plan remontu tej 
szkoły ale systematycznie i kompleksowo a nie tylko z przypadku . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – mam podobne zdanie na temat tych 
remontów jak Pan radny  i stwierdzam ,Ŝe ta szkoła musi być inaczej 
zarządzana i to w najbliŜszych dniach nastąpi . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawelczyk – podziękowała radnym za 
zaangaŜowanie się w organizacje powiatowych doŜynek za ich udział 
oraz za zbiórkę pieniędzy na zakup nagród – zebrano 630,-zł ,gdzie 
kupiono rower oraz fotelik . 
 
9.Zakończenie obrad Sesji. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  stwierdziła, Ŝe program 
Sesji został wyczerpany ,podziękowała radnym ,zaproszonym gościom 
za udział w sesji i zakończyła obrady XXXVII Sesji Rady Miasta i 
Gminy Dolsk .      
 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady 
 
Stefania Gagat    Janina Pawełczyk    


