
    
 
     P R O T O K ÓŁ 
 
    z XXXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
   odbytej w dniu 27 sierpnia 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. Rosiak Daria – Dyrektor Biblioteki, 
5. Olschak Alicja – Kierownik OPS , 
6. 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 przedstawiła proponowany 
porządek obrad  XXXVI sesji  Rady . 
  1.Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności  obrad .  
  2.Przedstawienie  porządku obrad . 

3.Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
4.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z 
działalności międzysesyjnej . 
5.Wręczenie  Odznaki Pamiątkowej ”Za Zasługi dla Miasta i 

Gminy Dolsk”. 
6.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach : 
a/ przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości  Trąbinek, 
b/zbycia nieruchomości połoŜonej  w Dolsku w drodze 

bezprzetargowej , 



c/zbycia nieruchomości połoŜonej w Mełpinie w drodze 
bezprzetargowej  , 

d/nabycia nieruchomości połoŜonej  w Dolsku ul. Krupczyn, 
e/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk 
f/zmiany budŜetu miasta i gminy na 2013 rok , 
g/udzielenia pomocy finansowej powiatowi śremskiemu z 

przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji 
przebudowy nawierzchni drogi powiatowej, chodników i odwodnienia  
na działkach o numerach ewidencyjnych : 
465,469,797/5,819,821/1,821/2.845/4,połoŜonych w obrębie 
ewidencyjnym Dolsk ,gmina Dolsk, powiat śremski, województwo 
wielkopolskie,   

h/udzielenie powiatowi śremskiemu pomocy rzeczowej 
przeznaczonej na utwardzenie zatoczki autobusowej oraz pobocza 
przy drodze powiatowej nr 4091 P W Brześnicy. 
7.Interpelacje i wnioski radnych . 
8. Wolne głosy i wnioski. 
9.Zakończenie obrad . 

 
 3.Przyjęcie protokołu  z XXXV sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. 

Przewodnicząca Rady – Janina Pawełczyk poinformowała ,Ŝe protokół 
z XXXV Sesji był wyłoŜony  w Biurze Rady . 
Poprawek nie zgłoszono . 
W związku z powyŜszym stwierdziła, 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.2 do protokołu . 
 
5.Wręczenie Odznaki Pamiątkowej  „Za Zasługi dla Miasta i Gminy  
Dolsk . 
W pierwszej kolejności głos  zabrała Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk ,która  wyjaśniła ,Ŝe Rada o nadaniu takiej Odznaki 
Pamiątkowej podjęła juŜ uchwałę na poprzedniej  Sesji i na dzisiejszej 
Sesji ta odznaka zostanie wręczona Pani Annie Majsner . 
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o wręczenie tej odznaki Pana 
Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Litka . 
Dokonano wręczenie tej Odznaki przy czym Burmistrz i Przewodnicząca  
Rady złoŜyli  na ręce  odznaczonej Ŝyczenia i gratulacje z tego powodu . 



Do Ŝyczeń dołączyły się równieŜ Panie z Chóru Lutnia / Pani Krystyna 
Trybuś i Pani GraŜyna Ciemniak / 
 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach : 

 
a/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości 
Tr ąbinek . 
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Maria Marchlewska  
Kierownik Referatu Gospodarczego  uzasadniając podjęcie  uchwały 
zachowaniem rolniczego  charakteru terenu ,który pozwoli na 
zablokowanie na tym terenie budowy elektrowni wiatrakowych . 
Temat ten  jest tematem juŜ dość odległym gdzie mieszkańcy 
protestowali przeciwko budowie takiej elektrowni .Ta uchwała będzie 
stanowiła początek  uregulowania tej kwestii.  
Radny Kazimierz Pepliński .- czy wobec podjęcia tej uchwały na tym 
terenie juŜ nigdy nie będzie mogła powstać taka elektrownia  a gdzie 
wobec tego dochód gminy . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – z punktu finansowego naleŜałoby tej 
uchwały nie podejmować, ale teŜ musimy patrzeć na interes społeczny  
Dalszej dyskusji nad projektem uchwały nie było ,wobec czego 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie. 
za głosowało 12 radnych  
wstrzymał się od głosu 1 radny  
Uchwała nr XXXVI/242/13 została podjęta i stanowi zał. nr 3 do 
protokołu. 
 
b/zbycia nieruchomości połoŜonej  w Dolsku w drodze 
bezprzetargowej 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego. 
Uzasadniając  podjęcie  uchwały  Pani Marchlewska wyjaśniła, Ŝe jest 
to uchwała porządkująca i regulująca uŜytkowanie terenu  a dotyczy to 
powierzchni  179 m2  /droga dojazdowa /. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było . 
Przewodnicząca zarządziła głosowanie. 
Uchwała nr XXXVI/243/13 została podjęta 13 głosami i stanowi 
zał. nr 4 do protokołu . 
 
c/zbycia nieruchomości połoŜonej w Mełpinie  w drodze 
bezprzetargowej  . 
Projekt uchwały   przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik 
Referat Gospodarczego.  



Projekt uchwały przewiduje zbycie działki w Mełpinie przylegającej 
do  działek Pana Pyrzyńskiego   tym samym zostaną  uregulowane 
sprawy własnościowe. 
Radny Zbigniew Kierzkowski – czy ta regulacja nie będzie nikomu 
przeszkadzać w dojazdach . 
Pani Maria Marchlewska – nie  ma tu Ŝadnych przeszkód. 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie 
Uchwała nr XXXVI/244/13 została zatwierdzona 13 głosami „za”. 
i stanowi  zał. nr 5 do protokołu. 
 
d/nabycia nieruchomości połoŜonej w Dolsku ul. Krupczyn . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik 
Referatu Gospodarczego, która w uzasadnieniu do projektu 
wyjaśniła ,Ŝe zachodzi konieczność uregulowania spraw 
własnościowych  tej działki ,która fizycznie jest juŜ zajęta na chodnik. 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod  głosowanie. 
Uchwała nr XXXVI/245/13 została zatwierdzona  13 głosami „za” 
i stanowi zał. nr 6 do protokołu . 
 
e/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk. 
Projekt uchwały przedstawiła ElŜbieta  Juskowiak  Skarbnik Miasta 
i Gminy ,która w uzasadnieniu wyjaśniła, Ŝe w projekcie uchwały 
dokonuje się zmian celem dostosowania prognozy do aktualnego 
budŜetu gminy. 
Zmiany te są równieŜ dostosowane do wniosku jaki zostanie złoŜony o 
refundacje na ul .Brzozową . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XXXVI/246/13 została zatwierdzona 13 głosami „za” i  
stanowi zał. nr 7 do protokołu . 
 
f/ zmiany budŜetu miasta i gminy na 2013 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła ElŜbieta Juskowiak Skarbnik  Miasta 
i Gminy Dolsk ,która w uzasadnieniu wyjaśniła, Ŝe  zmianie ulegają 
tylko wydatki o kwotę 100 tys. zł. 
Radny Jankowiak Kamil – w załączniku do projektu zmiany budŜetu  
jest ujęta  kwota 75 tys. zł-   dofinansowanie przebudowy chodników 
przy drogach powiatowych – jakich chodników to dotyczy , 
oraz 12 tys. zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji 
przebudowy nawierzchni drogi powiatowej – jakiej drogi to dotyczy.  
Burmistrz MiG Henryk Litka  –dotyczy to chodnika w Ostrowiecznie  
natomiast jeŜeli chodzi dofinansowanie opracowania dokumentacji to 
dotyczy to ul. Pocztowej i Gostyńskiego Przedmieścia . 



Mamy moŜliwość wspólnie ze Starostwem skorzystania  ze środków z 
tzw. Schetynówki  na przebudowę tych ulic  i  chcąc z tego skorzystać  
proponujemy współfinansowanie  w tym zadaniu – takie mamy 
uzgodnienia z powiatem  ./zaleŜy nam bardzo aŜeby to mogło być 
wykonane / 
Radny Kazimierz Pepliński –ciągle musimy w coś współfinansować 
przecieŜ to powinien zapłacić sam powiat poniewaŜ jest to droga 
powiatowa  ,ale czy wobec tego jak powiat dostanie te fundusze to 
nasz udział będzie proporcjonalnie  umniejszony . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – wszystkie uzgodnienia z tym 
zadaniem zostaną  wyjaśnione w e wrześniu  ale liczę ,Ŝe tak będzie 
jak pan radny sugeruje . 
Natomiast  przy naszym współfinansowaniu liczę ,Ŝe  te drogi będą 
zrobione wcześniej . 
Radny Jankowiak Kamil – w projekcie tej uchwały nie ma funduszy 
na remont wiaduktu . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – te fundusze były juŜ ujęte w 
poprzedniej uchwale z zadań bieŜących . 
Natomiast są tu pewne kłopoty  z wykonaniem tego zadania – nie ma 
na to  te prace chętnych  
Liczymy jednak ,Ŝe w najbliŜszym czasie remont zostanie 
przeprowadzony . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała XXXVI/247/13 została zatwierdzona 13 głosami „za” i  
stanowi zał. nr 8 do protokołu . 
 
g/ udzielenia pomocy finansowej powiatowi śremskiemu z 
przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji  
przebudowy nawierzchni drogi powiatowej ,chodników i 
odwodnienia na działkach o numerach ewidencyjnych: 
465,469.797/5,819,821/1,821/2,845/4 ,połoŜonych w obrębie 
ewidencyjnym Dolsk ,.gmina Dolsk, powiat śremski ,województwo 
wielkopolskie . 
Projekt uchwały przedstawiła ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta 
i Gminy   wyjaśniając ,Ŝe dotyczy to kwoty 12 tys. zł  jako 
współfinansowanie z powiatem na ul. Pocztową i Gostyńskie 
Przedmieście . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwała nr XXXVI/248/13 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 9 do protokołu  



 
h/ udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy rzeczowej 
przeznaczonej na utwardzenie zatoczki autobusowej oraz pobocza 
przy drodze powiatowej nr 4091P w Brześnicy. 
Projekt uchwały został przedstawiony przez ElŜbietę Juskowiak 
Skarbnika Miasta i Gminy  ,która wyjaśniła, Ŝe na poprzedniej sesji 
była juŜ podjęta w tej sprawie uchwała jednak wg uzgodnień  powiat 
będzie finansować wykonanie prac  a my materiały. 
Okazało się ,ze brakuje na to wykonanie materiałów . 
Wobec powyŜszego  za kwotę 2900,-zł dokupimy materiały, które 
przekaŜemy do powiatu na wykonanie tego zadania . 
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XXXVI/249/13 została zatwierdzona 13 głosami „za” i  
stanowi zał. 10 . 
 
7.Interplacja i wnioski radnych 
Radny Hieronim Szczepaniak – dotyczy budowy drogi 434 . 
Słyszeliśmy w informacji złoŜone przez Pana Burmistrza o wszelkich 
brakach , które nie zostaną w tym roku przy tej drodze zrobione a 
dotyczy to chodników  w Drzonku  i przepustu w Dolsku jednak 
jeszcze raz apeluję aŜeby w Drzonku były wykonane prace przy krzyŜu 
związane z odpływem wody . 
Przy padających deszczach woda zalewa tam połoŜone nieruchomości. 
- dlaczego ten chodnik nie będzie w tym roku robiony i czy wobec tego 
jak będzie robiony na przyszły rok to kto to będzie finansował. 
Burmistrz MiG Henryk Litka –  rozumiem obawy Pana radnego ale 
w  sprawie budowy tej drogi ciągle interweniuję  
JeŜeli chodzi o wykonanie chodnika w roku 2014 to będzie to 
finansowane ze środków Marszałkowskich . 
 

     8.Wolne głosy  i wnioski. 
 

Radny Jankowiak Kamil – na terenie naszej gminy kładą   
.światłowody  czego to dotyczy. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – dotyczy to  internetu – ma to być 
ukończone w roku 2014  . 
Radny Ratajczak Roman – sprawa dotyczy drogi 434 . 
W Małachowie  jest bardzo trudny przejazd a najgorzej wygląda ten  
chodnik co w ubiegłym roku był wykonany, 
wszystko pozarywane, gdyŜ aŜeby przejechać to  samochody 
wjeŜdŜają  na chodnik  , 



druga sprawa  poruszona przez radnego to  słabe ciśnienie wody . 
Jest to bardzo stare ujęcie  i w przyszłości będzie trzeba  podłączyć 
Małachowo i Księginki do Dolska . 

 
       Burmistrz MiG Henryk Litka –  

rozumiem Pana wypowiedzi odnośnie  budowy tej drogi i mam 
 zapewnienie ,ze chodnik zostanie na nowo połoŜony , 
- natomiast jeŜeli chodzi o wodę  to zakładam  ,Ŝe po uzyskaniu .funduszu 

na kanalizację w roku 2014 wykonany to podłączenie łącznie .z  
kanalizacją. 

 .Pani Krystyna Trybu ś 
 wiemy ,Ŝe właściciele nieruchomości powinni dbać o porządek na 

chodnikach  - proszę wobec tego zmusić aŜeby niektórzy właściciele na  
ul. Kościelnej  zadbali o te chodniki, 
druga sprawa dotyczy wywozy śmieci,  
do tej pory jak ktoś przy swoim kuble wystawił worek z nieczystościami 
to był zabierany ,czy jest prawda ,Ŝe teraz tego nie .będą zabierać . 
Pani Maria Marchlewska  
do tych osób ,które nie utrzymują porządku  zostaną wysłane odpowiednie 
pisma , 
natomiast jeŜeli chodzi o zabieranie śmieci to będą tylko zabierane  te co 
będą  w kubłach/ do tej pory  zabierano wszystko  bo był to okres 
przejściowy /. 
JeŜeli komuś jeden kubeł nie starcza to musi kupić taką ilość co mu 
wystarczy. 
Radny Kazimierz Pepliński – wiemy ,Ŝe ta ustawa śmieciowa  nie jest 
doskonała ,przykładem jest ta segregacja – teraz wygląda ona inaczej jak 
poprzednio i trudno się do tego przyzwyczaić . 
Radny Jacek Woroch  
- nasza oczyszczalnia ścieków  wymaga modernizacji  ,były upały i był 
nieprzyjemny zapach ,upały się skończyły a zapach pozostał. 
Trudno w niektóre dni z tym zapachem wytrzymać  . 
 
8. Zakończenie obrad . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała radnym, 
zaproszonym gościom  za udział w sesji i zakończyła obrady 
XXXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant       Przewodnicząca Rady 
 
Stefania Gagat       Janina Pawełczyk   


