
PROTOKÓŁ 
 

z  XXXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
odbytej w dniu 30 lipca 2013 roku. 

 
Radni obecni na Sesji wg listy obecności, która stanowi zał. nr 1 do protokołu.  
 
Ponadto udział w sesji wzięli: 
1.Henryk Litka – Burmistrz MiG  
2.ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG  
 
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 przedstawiła porządek obrad, zawierający  rozpatrzenie projektów 
dwóch uchwał oraz wolne głosy i wnioski.  
 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
 

a) w sprawie udzielenia powiatowi śremskiemu pomocy rzeczowej przeznaczonej na 
utwardzenie zatoczki autobusowej oraz pobocza przy drodze powiatowej 4091P w 
Brześnicy 

 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Henryka 
Litka, wyjaśniając Ŝe Starostwo Powiatowe wymagało podjęcia uchwały w tej sprawie. Jest to 
pomoc rzeczowa  udzielona w formie materiałów tj. kostka brukowa i krawęŜnik.  
Radny Kazimierz Pepliński pyta jaki jest całkowity koszt. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie jest to dokładnie ustalone, bo zaleŜy jaką kwotę poda firma, 
która wykona robociznę, ale koszty są podzielone mniej więcej po połowie na nas i na Starostwo 
Powiatowe.  
Radny Zbigniew Kierzkowski liczy, Ŝe powiat kiedyś sam zainwestuje w drogę w Brześnicy.  
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXV/240/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
 

b) zmieniającą uchwałę w sprawie budŜetu miasta i gminy na 2013 rok. 
 
Projekty uchwały przedstawiła ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk, która                 
w uzasadnieniu przedstawiła zwiększenie planowanych dochodów i wydatków z budŜetu miasta 
i gminy na 2013 rok.  Między innymi zwiększają się dochody w związku z wpływem środków 
od wojewody wielkopolskiego, które są zarazem wydatkiem na pomoc społeczną. 
Radnie nie mieli pytań do projektu uchwały.  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XXXV/241/13 została zatwierdzona 14 głosami „za”. 
 
4. Wolne głosy i wnioski. 
Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz. Wyjaśnił, Ŝe została podpisana umowa z firmą 
SKANSKA na remont drogi wojewódzkiej 434. Prace rozpoczną się juz w tym tygodniu,                  



a planowane oddanie drogi do uŜytki ma nastąpić 30 listopada. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe na naszym 
terenie jest najwięcej robót, przede wszystkim w Małachowie. Następnie Burmistrz omówił co 
dzieję się z przetargiem na rynek. W tej chwili mamy ogłoszony drugi przetarg, gdyŜ po 
pierwszym przetargu firma, wycofała się dzień przed podpisaniem umowy, co skutkowało 
przepadkiem ich wadium. Ponadto druga firma równieŜ zrezygnowała z podpisania umowy,              
a kolejne przekraczały nasz próg finansowy, co skutkowało uniewaŜnieniem przetargu                       
i ogłoszeniem nowego.  
Przewodnicząca Rady pyta co jeŜeli nikt nie złoŜy oferty. 
Burmistrz odpowiada, Ŝe bardziej powinniśmy się obawiać kwoty jaką zaoferują firmy niŜ o to, 
Ŝe nikt nie złoŜy oferty.  
Radny Kazimierz Pepliński zapytał co jeŜeli oferty przekroczą załoŜoną przez nas kwotę. 
Burmistrz mówi, Ŝe moŜemy odwołać przetarg, ale byłoby to bezsensu, gdyŜ przepadłaby 
kwota dotacji, dlatego trzeba będzie dołoŜyć pieniądze z własnych środków.  
Radny Zbigniew Kierzkowski pyta czy są jakieś plany na pomieszczenia po biurach Policji. 
Burmistrz  chce zostawić ten temat do następnej sesji, poniewaŜ ma zamiar wrócić do tematu           
z komendantem wojewódzkim. 
Radny Hieronim Szczepaniak zauwaŜa, Ŝe jest problem z pasem zieleni i wysepkami przy 
drodze powiatowej z Drzonku do Wieszczyczyna, poniewaŜ są one zarośnięte i nikt o to nie dba. 
Drugi problem jest z pasami, pod które nie zostało przygotowane podłoŜe do malowania, więc w 
większości zniknęły razem z piaskiem na którym zostały namalowane.  
Burmistrz  zauwaŜa, Ŝe pas zieleni naleŜy do zarządcy drogi i to on powinien się tym zająć, a nie 
mieszkańcy.   
Radny Zenon Rusiak zgłosił, Ŝe na asfalcie w Międzychodzie zauwaŜył dziurę, pod którą 
zrobiła się wyrwa. Zgłosił to w weekend do powiatu i sprawa została wczoraj załatwiona, przy 
czym zauwaŜył, Ŝe prowadzenie rozmów z powiatem jest bardzo cięŜkie.  
Przewodnicząca Rady zauwaŜyła, Ŝe pod drogą powiatową w Nowieczku bobry zrobiły trzy 
tunele, które w niedługim czasie mogą się zawalić.  
Radny Jacek Woroch zauwaŜa, Ŝe z oczyszczalni ścieków wydobywa się nieprzyjemny zapach, 
który staję się bardziej intensywny przy wysokich temperaturach, z dnia na dzień jest coraz 
gorzej. Radny nawiązuje teŜ do tematu śmieci. Pierwszy wywóz poszedł dobrze, drugi wywóz 
teŜ, ale nie moŜe zrozumieć, dlaczego na Rybarach zostawili jeden kosz, a resztę zabrali.  
Burmistrz  odpowiada, Ŝe firma ma zamontowane kamery w samochodach, więc wszystko 
moŜna sprawdzić, w związku z tym firma podkreśliła, Ŝe nie będzie dwa razy jeździć na tej 
samej ulicy, bo śmieci mają być wystawione od samego rana. Jutro mija termin płatności, więc 
dopiero teraz zacznie się dokładne sprawdzanie. A od 1 sierpnia przelew w banku będzie 
kosztował 1 zł, a nie jak dotychczas 3 zł.  
Radny Zbigniew Kierzkowski stwierdza, Ŝe duŜo ludzi nie otrzymało worków na śmieci. 
Burmistrz zapewnia, Ŝe będzie to dokładnie omówione z firmą.  
Radny Jan Rzepczyński pyta co z ulgami dla rodzin wielodzietnych. 
Burmistrz  odpowiada, Ŝe niestety wojewoda odrzucił uchwałę, poniewaŜ została podjęta wbrew 
prawu, bez podstawy prawnej. Minister kontroluje gminy jak stosują się do nowej uchwały.  
Radny Kazimierz Pepliński pyta jak się ma dziura budŜetowa do jednostek samorządu 
terytorialnego.  
Burmistrz  mówi, Ŝe nie otrzymaliśmy Ŝadnych informacji na ten temat, aby nam to zaszkodziło 
w jakimś stopniu, a subwencji szkolnej na pewno nam nie zmniejszą.  
Radna Wiesława Szermelek zwraca uwagę na to, Ŝe wczasowicze z Podrzekty robią nam złą 
reklamę, gdyŜ była nawet audycja w radiu, w której zauwaŜono, Ŝe w ośrodku są m.in. złe 
warunki sanitarne.  
Burmistrz  radzi by zrobić posezonowe spotkanie komisji w celu rozwiązania sytuacji.  
Radny Roman Ratajczak zgłasza, Ŝe w Małachowie mieszka niebezpieczny człowiek. Jest 
agresywny, ludzie się go boją, a przede wszystkim dzieci. Zabierali go juz antyterroryści lecz nic 



to nie dało. Mieszkańcy nie wiedzą co zrobić w tym przypadku i pytają czy moŜna go 
ubezwłasnowolnić.  
Burmistrz  zna sprawę. Wie, Ŝe policja wymaga zbiorowego pozwu, co wydaje się 
niezrozumiałe. Prosi jednak by jeszcze raz wejść do niego z policją, a jeśli to nic nie da to 
rzeczywiście napisać pismo od społeczeństwa w tej sprawie.  
Radna Renata Jankowiak zauwaŜa, Ŝe w Księginkach i  Małachowie popękały ściany domów. 
Wie, Ŝe jest moŜliwość zaklejenia dziur, poniewaŜ zna sytuację kiedy po jednym e-mailu do 
zarządcy drogi, dziura została załatana. Ma równieŜ nadzieję, Ŝe kiedy ruszy przebudowa 
wszystko się zmieni, lecz mimo tego liczy, Ŝe będzie moŜna otrzymać rekompensatę od 
administratora drogi.  
 
10. Zakończenie obrad 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała radnym, zaproszonym gościom za udział 
w Sesji i zakończyła XXXV Sesję Rady Miasta  i Gminy Dolsk .  
 
Protokolant        Przewodnicząca Rady 
 
Agnieszka Taciak      Janina Pawełczyk 


