
 
 
 
    P R O T O K ÓŁ 
 
 
   Z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 
   odbytej w dniu 27 lutego 2013 roku  
 
 

Radni obecni na Sesji wg zal. listy obecności / zał. nr 1 do 
protokołu . 

 
Ponadto udział w Sesji wzięli : 

 
1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy  
2. Liliana Lenarczyk-śurczak Sekretarz MiG  
3.  ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG  
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego  
5. Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
6. Daria Rosiak - Dyrektor Biblioteki, 
7. Alicja Olschak Kierownik OPS  
8. Sołtysi  

 
 

Ad.1 Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk i stwierdzenie 
prawomocności obrad . 
 
Posiedzenie Rady  otworzyła Pani Janina Pawełczyk 
Przewodnicząca Rady ,która powitała radnych i zaproszone osoby 
stwierdzając  równocześnie ,ze na sali na 15 radnych obecnych jest 
14 radnych  wobec czego Rada władna jest do podejmowania 
prawomocnych uchwał./zał. nr 1 do protokołu /. 
 
 Ad.2 Przedstawienie porządku obrad Sesji  
 
Zabierając  głos Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
stwierdziła ,Ŝe radni przy zaproszeniu na obrady Sesji otrzymali 
proponowany porządek obrad ,/ porządek stanowi zał. nr 2 do 
protokołu /. 
Czy wobec tego ktoś z państwa radnych wnosi o poszerzenie 
porządku obrad Sesji . 
Radni nie wnieśli propozycji doi porządku obrad . 
RównieŜ o poszerzenie porządku obrad nie poprosił Burmistrz MiG  
Przewodnicząca Rady Janina Pawelczyk odczytała proponowany 
porządek obrad  i poddała ten porządek  obrad pod głosowanie . 
Proponowany porządek obrad został zatwierdzony 14 głosami. 
 



 Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta i 
Gminy Dolsk  
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała radnych 
,Ŝe protokół taki został sporządzony w terminie i znajduje się w 
Biurze Rady . 
 
 Ad. 4. Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Dolsk z działalności  międzysesyjnej  
 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Henryka Litka   i stanowi zał. nr 3 do protokołu . 
 
 Ad. 5 Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji za 
rok 2013  
 
 a// rewizyjnej  
 
Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej za rok 2012 
przedstawił Przewodniczący Komisji Roman Drews – 
sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu . 
 
b/ inwestycji i spraw gospodarczych  
 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Zbigniew 
Kierzkowski – sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu . 
 
c/ oświaty ,kultury i sportu  
 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Jacek 
Woroch – sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do protokołu . 
 
d/ ochrony Środowiska  
 
Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Komisji Renata 
Jankowiak – sprawozdanie stanowi zał. Nr 7 do protokołu  
 
Radni do przedstawionych sprawozdań nie mieli Ŝadnych zapytań. 
Wobec tego głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
,która podziękowała  wszystkim radnych za dobrą pracę w 
Komisjach Rady   licząc na dalsza dobrą współpracę . 
Następnie Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła 
krótka informację dotyczącą   frekwencji radnych na Sesjach Rady 
oraz posiedzeniach komisji / informacja stanowi zał nr 8 do 
protokołu ./ 
Z przedstawi onej informacji wynika ,Ŝe frekwencja była bardzo 
wysoka i wynosiła średnio 90 % 
 
 
 



 ad. 6 Przedstawienie sprawozdań przez : 
 
 a/ Zakład Gospodarki Komunalnej  
 
Sprawozdanie przedstawił Dyrektor Andrzej Ratajczak  – 
sprawozdanie stanowi zał. nr 9 do protokołu . 
 
Radny Jan Rzepczyński – sprawozdanie zostało przedstawione 
bardzo szczegółowo stad moje pytanie ,gdzie przedstawiono ,Ŝe w 
roku 2012 uzyskano 6 tys. z odsetek od niewpłaconych naleŜności  
Kwota dość duŜa od czego to jest liczone . 
Pan Andrzej Ratajczak – tak jest to dość duŜa kwota ale  jak ktoś 
nie płaci  terminowo to musimy brać odsetki . 
Są osoby które  maja te naleŜności ściągane po terminie  ale udaje 
nam to się załatwić tak ,Ŝe zaległości nie ma  
Radny Kazimierz Pepliński – zainteresował się wzrostem poboru 
wody  ,który przez okres 10 lat wzrósł o 80 % . 
Pan Andrzej Ratajczak – tak  jak to został przedstawione  to 
wynika z naszej statystyki  .Co roku były nowe podłączenia i stąd 
zuŜycie wody teŜ wzrosło . 
Więcej zapytań w stosunku do tego sprawozdania radni nie zgłosili 
wobec tego Przewodnicząca Rady przeszła do następnego  punktu 
dot. sprawozdań  
 
 b/ sprawozdanie Ośrodka  Pomocy Społecznej 
  
Sprawozdanie został przedstawione przez Kierownika O środka 
Pomocy Społecznej Panią Alicj ę Olschak / sprawozdanie stanowi 
zał. nr 10 do protokołu  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – zadań którymi się 
zajmuje OPS co roku przybywa i potrzebujących pomocy równieŜ . 
Czy na rok 2013 wzrosło kryterium do otrzymywania tych 
świadczeń .\ 
Pani Alicja Olschak – tak kryteria  dochodowe na rok 2013 trochę 
wzrosły i moŜe w ten sposób będzie jeszcze większa  liczba osób 
korzystających z opieki społecznej  
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  – który 
podziękował za przedstawienie tak wyczerpujących sprawozdań tak 
Na ręce kierowników jednostek złoŜył  podziękowania dla 
wszystkich pracowników tych jednostek . 
Jest tu róŜnorodność prac  i trzeba tu mieć duŜe doświadczenie i 
wiedze aŜeby praca przebiegała bez problemów  
Jak widzimy udaje się to robić dobrze stąd moje podziękowania . 
RównieŜ Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk w swoim imieniu 
i radnych podziękowała za dotychczasowa dobrą prace tych 
jednostek . 
 
 



Ad. 7 Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego ./zał. nr 11 do protokołu / 
 
Sprawozdanie przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy – sprawozdanie stanowi zał. nr 11 do protokołu  
Radna Wiesława Szermelek – kwot tu zostało przedstawionych 
bardzo duŜo czy wobec tego my z Urzędu coś dopłacamy do tych 
wynagrodzeń czy subwencja na to starcza. 
Pani ElŜbieta Juskowiak – to trudno  tak rozliczyć poniewaŜ 
otrzymana subwencja nie jest tylko przeznaczona na place ale na 
utrzymanie całej oświaty . 
Na następnej sesji będą przedstawione sprawozdania oświatowe i 
tam szczegółowo to będzie wyjaśnione  
Radny Dariusz Grzegorczyk  – czy w tym roku dodatek 
motywacyjny jest liczony tak samo jak w roku poprzednim czy jest 
niŜszy . 
Pan Burmistrz MiG Henryk Litka  – jest na poziomie roku 2012 . 
 
 ad. 8 Rozpatrzenia  projektów uchwał Rady dot.  
 
a/ zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Dolsk. 
 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawił  Pan Sławomir 
Strajbel pracownik Urzędu. 
Natomiast z całością  materiału zapoznał radnych Pan Maciej 
Kazmierczak  urbanista z Studium GIS  
Z uzasadnienia  do projektu uchwały wynika ,ze zachodzi 
konieczność podjęcia takiej uchwały ze względu na potrzeby 
społeczno – gospodarcze  gminy  miedzy innymi potrzeby 
wyznaczenia nowych terenów rozwojowych pod zabudowę 
mieszkaniową ,mieszkaniowo – usługowo oraz letniskowo – 
rekreacyjną jak równieŜ wyznaczenie terenów pod lokalizacje 
elektrowni wiatrowych stanowiących zródło energii odnawialnej na 
terenie gminy Dolsk. 
Procedura zmiany Studium została przeprowadzona zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu 
przestrzennym 
Do projektu zmiany studium wpłynęły dwie uwagi. 
Pierwsza wyraŜała sprzeciw wobec wprowadzenia na działki w 
obrębie Drzonku tylko uŜytkowania  rolniczego . 
Burmistrz rozstrzygając złoŜoną uwagę postanowił jej 
nieuwzględniać ,gdyŜ zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk  
uwzględnia wniosek obecnego uŜytkowania i współwłaściciela 
działek ,który chce prowadzić na tym terenie produkcje rolna w 
formie upraw rolnych .  
Druga uwaga dotyczyła działki w obrębie ewidencyjnym Lipówka i 
wyraŜa sprzeciw wobec przekształcenia uŜytków rolnych na tereny 



przeznaczone pod tereny obiektów  produkcyjnych ,składów i 
magazynów . 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk nie uwzględnił równieŜ tej uwagi 
,gdyŜ określenie kierunku zagospodarowania przestrzennego dla  
działki nr 136/3/ ,obręb Lipówka  jako teren obiektów 
produkcyjnych ,składów i magazynów uwzględnia złoŜony wniosek 
oraz wynika z następujących uwarunkowań : połoŜenie działki poza 
obszarem zwartej zabudowy miejscowości Lipówka ,takŜe 
moŜliwości zapewnienia obsługi infrastrukturalnej i 
komunikacyjnej . 
Ponadto szczegółowe ustalenia w zakresie zagospodarowania terenu 
Uwzględniając zachowanie ładu przestrzennego ,w tym sposób 

obsługi komunikacyjnej zostaną ustalone na etapie opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . 

W dokumencie jakim jest studium uwarunkowań i kierunkowe 
zagospodarowania przestrzennego nie rozstrzyga się o dopuszczalnym  

cięŜarze pojazdów oraz o jakości nawierzchni dróg ,a takŜe o 
terminach jej remontów . 

Opracowana zmiana studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk umoŜliwi 
opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
,które precyzyjnie określą  zasady wprowadzenia nowych inwestycji z 
uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego . 

Radny Zbigniew Kierzkowski – to co zostało przedstawione dot. tej 
uchwały to nie jest bardzo czytelne ,powinniśmy  to mieć jeszcze 
szczegółowo omówione  ,gdyŜ ten projekt uchwały jest mało czytelny  

Burmistrz MiG Dolsk Henryk Litka  – projekt tej uchwały został 
szczegółowo omówiony poszczególnymi miejscowościami na 
wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady ./ przed obradami 
Sesji / i uwaŜam ,ze projektant wyjaśnił wszystkie wątpliwości . 

Odrzucając te dwa protesty miałem na myśli to, Ŝe nie moŜemy 
tylko myśleć o drogach  ale równieŜ pozwolić na rozwinięcie się naszej 
gminy . 

Nie moŜemy wstrzymywać wszelkich inicjatyw .  
Rozumiem ,Ŝe  nie moŜe to być w Lipówce działalność, która 

będzie  miała zły wpływ na ochronę środowiska ale to dopiero będzie 
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego co jest 
kolejnym krokiem po studium  

Radny Kazimierz Pepliński – podzielam uwagi Pana Burmistrza i 
rozumiem ,Ŝe to jest  tylko przekształcenie działki na działalność 
gospodarczą ale to nie jest jeszcze zgoda na tą działalność  

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli wi ęcej 
zapytań . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 

Uchwała nr XXX/199/13 została zatwierdzona w następujący 
sposób : 

13 radnych głosowało za podjęciem uchwały  
1 radny wstrzymał się od głosu . 
Uchwała została zatwierdzona i stanowi zał nr 12 do protokołu  



 
 
 
b/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości  
Dolsk   
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 

Kierownik  Referatu Gospodarczego  ,która w uzasadnieniu do 
projektu uchwały powiedziała ,a dotyczy to  podziału terenu na większą 
ilość działek przeznaczonych pod  zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną ,istnieje potrzeba sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu  miejscowości 
Dolsk . 

Opracowanie  niniejszej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk 
ma na celu uwzględnienie aktualnych potrzeb inwestycyjnych oraz 
określenia zasad zagospodarowania terenu. 

W związku z tym Ŝe nie występują okoliczności faktyczne i prawne 
uniemoŜliwiające podjęcie prac planistycznych ,rekomenduje się 
Radzie Miasta i Gminy Dolsk podjęcie niniejszej uchwały . 

Radny Zbigniew Kierzkowski – jest prośba aŜeby na Podrzekcie 
nadać nazwy ulic . 

Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak jest brane pod uwagę podjęcie 
takiej uchwały  pod uwagę . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod glosowanie . 

Uchwała nr XXX/200/13 została podjęta 14 głosami i stanowi 
zał. nr 13 do protokołu  

 
c/ regulaminu utrzymania czystości i porządku  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 

Kierownik  Referatu Gospodarczego .,która w uzasadnieniu do 
projektu uchwały powiedziała, ze regulamin ten reguluje wszystkie 
kwestie utrzymania czystości i porządku w gminach  a szczególnie 
gospodarkę ściekową ,gospodarkę odpadami ,wymogami w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

W regulaminie   zostały równieŜ zawarte kwestie dot. częstotliwości 
i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości  oraz obowiązki osób utrzymujących 
zwierzęta  domowe . 

Radna Wiesława Szermelek – mamy w regulaminie zapisane jakie 
obowiązki i ma właściciel nieruchomości w okresie zimowym  ale 
wiemy ,ze regulamin co innego a Ŝycie  teŜ wygląda inaczej . 
Jakie są moŜliwości aŜeby zmusić wszystkich do odśnieŜania 
chodników . 
Wszyscy przecieŜ zauwaŜamy ,ze nie wszędzie te chodniki są 
odśnieŜone  

Czy wobec tego nie tworzymy fikcyjnego regulaminu . 



Pani Maria Marchlewska – tak wiemy ,ze to tak wygląda ale do 
uchwalenia regulaminu Rada jest zobowiązana przepisami  

My jako gmina nie mamy moŜliwości przeprowadzania kontroli w 
tym zakresie gdyŜ musielibyśmy mieć straŜ miejską a na to nas nie stać.  

Burmistrz MiG Henryk Litka  – wszelkie uwagi co do regulaminu 
są bardzo cenne ale wiemy ,Ŝe chodniki są połoŜone  przy róŜnego 
rodzaju drogach gdzie ich podległość tez jest roŜna – są drogi 
wojewódzkie i powiatowe i te instytucje wogóle zapominają ,Ŝe przy 
ich drogach są chodniki i wcale ich nie odśnieŜają . 

Tak jak juŜ zostało tu powiedziane nie mamy straŜy miejskiej i mieć 
nie będziemy po prostu nas na to nie stać . 

JeŜeli zostaną zmienione przepisy to chciałbym w przyszłości 
chociaŜ na tydzień wypoŜyczyć straŜników  ze Śremu na 
przeprowadzenia róŜnych kontroli i moŜe to by poskutkowało  

Radny Zbigniew Kierzkowski – w regulaminie jest ujęty zakaz 
wprowadzania psów w parkach ,placach zabaw  moŜe teŜ by trzeba ująć 
,Ŝe na kwietnikach teŜ .  

Pani Maria Marchlewska – to jest ujęte pod parkami . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 

pod głosowanie  
 
Uchwała nr XXX/201/13 została zatwierdzona 14 głosami i 

stanowi zał. nr 14 do protokołu . 
 
 d/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Andrzej Ratajczak Dyrektor 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku ,który wyjaśnił ,Ŝe 
wniosek o zatwierdzenia nowych taryf z uzasadnieniem został złoŜony  
do Burmistrza i zostały te taryfy skalkulowane  na podstawie kosztów z 
roku 2012 .i obowiązywały by od 1 kwietnia 2013 roku  

Proponuje się wzrost wodę o 0,10 zł  
Natomiast ścieki o 0,50,-zł . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod glosowanie 

Uchwała Nr XXX/202/13 została zatwierdzona 14 glosami i stanowi 
zał. nr 15 do protokołu  

 
e/ zmiany budŜetu miasta i gminy na 2013 rok  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik ElŜbieta Juskowiak 

,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe zwiększa się planowane dochody 
i wydatki o kwotę 83.562,-zł . 

 Dochody uzyskaniu z podpisanej umowy z Urzędem 
Marszałkowskim na realizacje projektu Rowerem do Dolska , 
ostatecznej kwoty subwencji oświatowej oraz dotacji na realizacje 
rządowego programu Pomoc państwa w zakresie doŜywiania  

Natomiast jeŜeli chodzi o wydatki  to kwoty te będą wydatkowane 
zgodnie z otrzymanymi dotacjami  



Radny Jankowiak Kamil – w projekcie uchwały jest ujęta kwota  
25.700,-w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . 

Na co ta kwota jest przeznaczona  
Burmistrz MiG Henryk Litka   - jest to kwota przeznaczona  na 

wspieranie remontów kościołów na naszym terenie . 
Radny Jan Rzepczyński  - projekt tej uchwały zakłada równieŜ  

wydatki dla schroniska zwierząt – tu dość duŜo dajemy  z czego to 
wynika ile mamy płacić. 

Pani ElŜbieta Juskowiak – wszystkie gminy płaca  za to 
schronisko natomiast to jest ostateczne rozliczenie i zaleŜy od ilośći  
przebywających psów . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod glosowanie  

Uchwała nr XXX/203/13 została zatwierdzona 14 głosami i 
stanowi  zał. nr 16 do protokołu  

 
f/ wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 

Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe dotyczy to juŜ 
budŜetu na rok 2014 ale uchwałę musimy podjąć juŜ dziś. 
Wiemy ,Ŝe ten fundusz w tej formie istnieje juŜ od 3 lat stad prośba do 
radnych aŜeby podjęli  taką uchwałę na rok 2014 . 

Radni nie zgłosili Ŝadnych zapytań dot. tego projektu  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 

pod glosowanie  
Uchwala nr XXX/204/13 została zatwierdzona 14 głosami  i 

stanowi zał. nr 17 do protokołu  
 
g/ przekazania majątku jednostce organizacyjnej gminy  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 

Kierownik  Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła, Ŝe dotyczy to 
gruntów pod budynkami mieszkaniowymi w Dolsku Gostyńskie 
Przedmieście  oraz na ul .Kościańskiej ,gdzie budynki są 
administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej natomiast to 
przekazanie tych gruntów pozwoli na uregulowanie tych spraw w 
całości . 

 Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie 
. 

Uchwała Nr XXX/205/13 została zatwierdzona14 głosami i 
stanowi zał. nr 18 do protokołu  

 
h/ .zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników  
bezodpływowych . 

 



Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 
Kierownik  Referatu Gospodarczego, która wyjaśniła ,Ŝe podnosząc te 
statki nieznacznie będziemy mieć pewność ,Ŝe przy odbiorze tych 
nieczystości i poborze opłat będziemy się mieścić w tych stawkach  

Wiemy ,Ŝe te stawki musza być zróŜnicowane i musza być ustalone 
poniewaŜ jak wiemy znaczna część gminy nie ma kanalizacji i  to 
właśnie dotyczy odbioru tych nieczystości . 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Wobec tego Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod 

glosowanie . 
Uchwała Nr XXX/206/13 została zatwierdzona 14 głosami i  

stanowi zał.. nr 19 do protokołu  
 
   Ad. 9 Interpelacje i wnioski radnych . 
 
 

- Radna Wiesława Szermelek  
 
Interpelacja dotyczy Ośrodka Wypoczynkowego na Podrzekcie 
Wiemy ,ze tak  jest część leśna i tzw. nasza cześć . 

Właściciele  domków w części leśnej sami doprowadzają  sobie 
wodę ,natomiast mieszkańcy domków na naszej części maja obawy ,ze 
nie będą mieli wody ani zimnej ani ciepłej gdyŜ nasza kotłownia została 
rozebrana . 

 Czy jest taka moŜliwość aŜeby w roku 2013 wszystko 
funkcjonowało na starych zasadach . 

NaleŜy tez pomyśleć o uŜytkownikach  pola namiotowego  
 
Chciałabym tez uzyskać informację ,jakie dochody są z pola 

namiotowego  
- Druga sprawa poruszana przez Panią radną to czy naleŜałoby 

teŜ na Sesje zaprosić  właścicieli Ośrodka Familia ,gdyŜ obsługują 
naszych mieszkańców i to bardzo dobrze i teŜ moŜna by było im 
podziękować za ich prace . 

Radny Jacek Woroch – jakie przedsięwzięcia są robione ze 
strony Urzędu odnośnie budynku po byłym banku i co na to wszystko 
właściciel tego obiektu  

PrzecieŜ właściciel takiego obiektu musi co 5 lat robić przegląd  
Budynku ,gdyby robić to teŜ byśmy duŜo wiedzieli na temat 

tego budynku . 
Druga sprawa to widzimy ,Ŝe naszym terenie działają geofizycy 

to wobec tego oni tu robią. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk  

Litka  
 

- sprawa wody na Ośrodku Wypoczynkowym na Podrzekcie   
Przedstawiając informację z działalności międzysesyjnej  
informowałem radnych ,ze został ogłoszony przetarg na wykonanie 



wodociągu na Podrzekcie i tym samym te osoby o których mówiła Pani 
radna nie zostaną pozbawione wody . 
Natomiast jeŜeli chodzi o ciepłą wodę to chcemy to zrobić na innych 
zasadach   
- sprawa bezpieczeństwa budynku po byłym banku  - jest tu problem z 
właścicielem  
Pisma do Nadzoru Budowlanego o zainteresowanie się tym budynkiem 
były juŜ kilkakrotnie  wysyłane ,ale widzimy efektu nie ma  
Widzimy ,ze ktoś się tym zainteresował /okna zamknięte ,drzwi 
zamurowane   
Radny Jacek Woroch – posiadam taką informację ,Ŝe nie 
zainteresował się tym właściciel tylko sąsiedzi tego budynku a 
konkretnie Pan Jacek Gronek ,który  dla swojego bezpieczeństwa 
zamurował te drzwi aŜeby tak nikt niw wchodził .- to nie były działania 
właściciela 
W dalszej części  Burmistrz wyjaśnił ,Ŝe geofizycy mają  pozwolenie na 
przeprowadzenia badań na naszym terenie  i mają to zlecenie z 
Polskiego  Górnictwa Naftowego i poszukują wszelkich minerałów  
Badania będą robione w głąb ziemi 5km. 
 
ad. 10 Wolne głosy i wnioski 
 
Radna Jankowiak Renata – okres zimy juŜ mija a co dalej z budowa 
naszej drogi 434  
Burmistrz MiG Henryk Litka  
wg posiadanych  informacji do końca marca ma być skończona 
inwentaryzacja  i w m-cu kwietniu ogłoszony  nowy przetarg  
JeŜeli po przetargu nie będzie odwołań to liczę na to, Ŝe do końca roku 
zadanie będzie kontynuowane a moŜe zakończone . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – czy wiadomo juŜ jak 
zostanie zakończony spór odnośnie tych podwyŜek za wywóz 
nieczystości . 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ze Śremu w 
tych dniach podwyŜszyło te opłaty a wiemy ,Ŝe mieszkańcy Mełpina 
złoŜyli  protest w tej sprawie jak to zostanie załatwione . 
Burmistrz MiG Henryk Litka – tak dzisiaj będę w tej sprawie 
rozmawiał z Dyrektorem i przedstawicielami Mełpina . 
 
Pani Krystyna Trybu ś – było tu przedstawione sprawozdanie z 
działalności komisji ochrony Środowiska  
Czy ta komisja nie mogła by przeprowadzić kontroli w tych 
nieruchomościach które zatruwają to środowisko  
Palą czym się da tak ,Ŝe wieczorem w Dolsku nie ma czym oddychać  
Czy komisja ma takie uprawnienia do kontroli . 
Druga sprawa prośba do Pani Przewodniczącej aŜeby wcześniej 
wywieszać zawiadomienia o odbywającej się Sesji na tablicy ogłoszeń 
tak aŜeby kaŜdy mógł z tej sesji skorzystać . 
 



Pani Renata Jankowiak to co Pani Trybus tu poruszyła to temat ciągle 
aktualny ale my jako komisja nie mamy takich uprawnień mogła by to 
tylko zrobić straŜ miejska 
Pani Sekretarz Liliana Lenarczyk-śurczak – jeŜeli chodzi o 
wywieszanie zawiadomień o odbywającej się Sesji to wygląda to 
następująco  
Ogłoszenie jest umieszczane na stronie internetowej i na tablicy 
ogłoszeń . 
MoŜe tym razem było wywieszone zbyt późno  albo juŜ zostało zdjęte 
trudno tu polemizować ale za uwagę dziękujemy  
 
 
 
Ad.11 Zakończenie obrad Sesji  
 
Zabierając głos Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała 
wszystkim za udział i zakończyła obrady XXX Sesji Rady Miasta i 
Gminy Dolsk . 
 
 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady 
 
Stefania Gagat    Janina Pawełczyk   

 
 
 


