
 
 
   P R O T O K Ó Ł  
 
 
   Z obrad III Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
 
  z dnia 30 grudnia 2014 roku  odbytej w Sali widowiskowej w Dolsku  
 
  Sesje rozpoczęto o godz. 1200  - zakończenie o godz. 1330 . 

 
 

Obecni radni Rady Miasta i Gminy Dolsk zgodnie załączoną  listą obecności / 
zał. nr 1 do protokołu /. 
 
Ponadto udział w Sesji wzięli:  
 
1.Henryk Litka – Burmistrz MiG  
2.Liliana Lenarczyk Żurczak  – Sekretarz MiG  
3. Elżbieta Juskowiak – Skarbnik MiG 
4. Mirela Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, 
5.Maria Marchlewska Kierownik  Referatu Gospodarczego , 
6. Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki 
7.Alicja Olschak – Kierownik OPS  
8.Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, 
9.Witold Opielewicz – Kierownik MGOSiR  
10. Wojciech Dudziński Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Dolsku .  
 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
 
Otwarcia III  Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk dokonała Przewodnicząca 
Rady Janina Pawełczyk ,która  powitała radnych i zaproszone osoby  i 
poinformowała ,że na sali na 15 radnych obecnych jest 14 radnych / nieobecny 
radny Hieronim Szczepaniak –usprawiedliwiony / ,wobec czego Rada władna 
jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
 
2.Przedstawienie porządku obrad : 
 
 
1/Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad, 
2/Przedstawienie porządku obrad , 
3/Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk, 
4/Rozpatrzenie projektów uchwał dot. . 
a/zmiany budżetu miasta i gminy Dolsk na 2014 rok , 
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gniny Dolsk , 
c/uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na 2015 rok , 
d/Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk, 



e/zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 
finansowanie inwestycji pt ”Budowa kanalizacji sanitarnej ,przepompowni 
ścieków i rurociągów tłocznych dla m. Księginki i Małachowo gm. Dolsk wraz 
z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury  komunalnej w Dolsku – II etap.  
f/zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie budowy kanalizacji 
sanitarnej  na wsi , 
g/określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2015 roku . 
6/.Zapytania i wnioski radnych . 
7.Wolne glosy i wnioski . 
8.Zakończenie obrad sesji . 
/zaproszenie stanowi zał. nr 2 do protokołu / 
 
 
3.Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
Zabierając w tym punkcie obrad głos Przewodnicząca  Rady 
Janina Pawełczyk stwierdziła, że protokół został sporządzony prawidłowo w 
terminie ,radni mogli  się z protokołem zapoznać w Biurze Rady . 
Do sporządzonego protokołu radni nie wnieśli zastrzeżeń i zatwierdzili 
protokół przez głosowanie - 14 głosów za .  
 
4.Rozpatrzenie projektów uchwał dot. : 
 
a/ zmiany budżetu miasta i gminy  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG ,która 
w uzasadnieniu  powiedziała, że zarówno dochody jak i wydatki wzrastają o 
kwotę 59.070,-zł  
- łączna kwota dochodów  -  18 711.634,72,-zł  
- łączna  kwota wydatków – 21 219,634,72,-zl  
 
Planowane dochody zwiększają się ze zbycia prawa własności nieruchomości  
gminnych  oraz wpływu z podatku od nieruchomości osób prawnych .  
Natomiast  wydatki planuje się  w rozdziale administracja publiczna na zakup 
usług pozostałych  oraz na promocje jednostek samorządowych . 
 
Przewodnicząca Rady  - 46.190,-zł planuje się w rozdziale administracja  
publiczna  - na co ta kwota zostaje przeznaczona . 
 
Pani Elżbieta Juskowiak – kwota ta jest przeznaczona na opłacenie  różnych 
opłat z umów które mamy zawarte . 
 Drugie pytanie przedstawione przez Panią Przewodniczącą to kwota 12.100,-zł 
na promocję – na co ta kwota zostanie przeznaczona . 
 
 Pani  Elżbieta Juskowiak – jest to kwota przeznaczona na promocję gminy a 
związana z wyróżnieniem  gminy Lider Rozwoju Gospodarczego . 
 W gazecie Lidera została umieszona promocja naszej gminy . 
 



Przewodnicząca  Rady Janina Pawełczyk – czy to nie zbyt duża kwota . 
Burmistrz MiG Henryk Litka   - to jest gazeta ogólnopolska  i tego wymaga 
promocja ,gdyż mieliśmy duże osiągnięcie  i należało o tym wszystkich 
informować . 
Dalszych zapytań ze strony radnych nie było wobec tego  Przewodnicząca 
Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie . 
Za podjęciem uchwały głosowało  14 radnych .  
Uchwała nr III/10/14 została zatwierdzona i stanowi zał.. nr 3 do 
protokołu.  
 
 
 
 
 
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG ,która, 
w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniła, ze  uchwała ta stanowi 
wyrażenie wszystkich zmian jakie były podejmowane przy zmianach budżetu 
stąd podjęcie jej jest konieczne , gdyż wszystkie kwoty muszą być ze sobą 
spójne. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych pytań . 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła glosowanie nad projektem 
przedstawione uchwały . 
Uchwała nr III/11/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 4 
do protokołu . 
 
c/uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na 2015 rok. 
  
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poprosiła o zabranie głosu przez  
Pana Burmistrza MiG .Henryka Litka. 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka   zabierając głos stwierdził ,że projekt budżetu 
został omówiony  na wspólnym  posiedzeniu radnych w dniu 17 grudnia ,gdzie 
zgłoszono dwie poprawki a dotyczyły one – zdjęcia z projektu budżetu 
wykonania przepustu na ul. Szkolnej oraz  dołożenia zadania dot. utwardzenia 
drogi gminnej w Pokrzywnicy . 
Radny Michałowski Andrzej – dlaczego tylko 25 tys. zł przecież za taką  
kwotę nic nie zrobimy . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – rozumiem Pana pytanie ale żeby  starać się o 
fundusze unijne to musimy mieć to zadanie ujęte w budżecie i tak chcemy 
zrobić ,stąd w tej chwili taka mała kwota .Jeżeli zdobędziemy fundusze unijne 
to kwota ta będzie większa . 
 
Następ nie Przewodniczą Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o 
wyrażenie opinii o projekcie budżetu na 2015 rok . 
Przewodnicząca Komisji Inwestycji  i Spraw Gospodarczych Jadwiga 
Chojnacka wyraziła pozytywną opinię o projekcie budżetu  po uwzględnieniu 
poprawek z tym ,ze po konsultacji z członkami komisji  zaproponowała jeszcze 



jedną poprawkę a mianowicie wykreślenie z projektu budżetu przebudowy  ul. 
Garncarskiej a przeznaczenie kwoty 25 tys. zł na remont kuchni w Przedszkolu 
w Wieszczyczynie . 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk  Grycz – ocena projektu 
budżetu jest  pozytywna po poprawkach  Burmistrza, 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska – Lidia Pieprzyk – ocena 
projektu budżetu jest   pozytywna po uwzględnieniu poprawek Pana 
Burmistrza , 
Przewodniczący Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu Jacek Woroch  – ocena 
projektu budżetu  po uwzględnieniu poprawek pana Burmistrza jest  
pozytywna . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – ponieważ została zgłoszona 
jeszcze jedna poprawka do projektu budżetu  zobowiązani jesteśmy do 
przegłosowania tej poprawki  
 - za uwzględnieniem tej poprawki głosowało  9 radnych  
4 radnych było przeciw uwzględnieniu tej poprawki  
1 radny wstrzymał się od głosu . 
Wobec takiego wyniku głosowania z projektu budżetu na rok 2015 należy 
wykreślić dodatkowo budowę ul. Garncarskiej w Dolsku a ujęcie tej kwoty 
jako remont kuchni w Przedszkolu w Wieszczyczynie . 
 
 
 Głos zabrała Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy 
,która odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w 
sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dolsk na 
2015 rok  - opinia pozytywna z zastrzeżeniami / opinia stanowi zał. nr 5 do 
protokołu ./ 
Budżet Miasta i Gminy na rok 2015 po stronie dochodów zamyka się kwotą  
17817 734,-zl  
Po stronie . wydatków 18 229.734,-zł  
Radni do projektu budżetu nie zgłosili więcej zapytań . Przewodnicząca Rady 
Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr III/13/14 została zatwierdzona w następujący  sposób  
 - za podjęciem uchwały głosowało  12 radnych  
 1 radny wstrzymał się od głosu  
– 1 radny był przeciw podjęciu tej uchwały . 
Uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu . 
 
 
d/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk  
 
 
Projekt uchwały Przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 
Gminy ,która wyjaśniła, że w stosunku do otrzymanego projektu uchwały przy 
projekcie budżetu struktura tej uchwały się nie zmienia ,jednakże uchwała ta 
musi być poddana pod głosowanie gdyż jest odzwierciedleniem budżetu 
zarówno na rok 2015  jak i prognozą na lata 2015 – 2024 . 



Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr III/12/2014 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 7 
do protokołu. 
 
 
  
e/zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie inwestycji pt „Budowa kanalizacji sanitarnej 
,przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych  dla m. Księginki i 
Małachowo gm. Dolsk wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury 
komunalnej w Dolsku – II etap. 
 
 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Mi G ,która 
w uzasadnieniu  powiedziała, że w związku z możliwością  uzyskania pożyczki 
na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  2007-2013 na preferencyjnych  warunkach  oprocentowanej  1% w 
stosunku rocznym z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego na realizacje tego przedsięwzięcia proponujemy taką  pożyczkę na 
kwotę 1.655.587,-zł . 
Pożyczka  zostanie spłacona z pomocy udzielonej przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego w ramach  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013 w roku 2015 po zakończeniu inwestycji . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła  głosowanie . 
Uchwała nr III/14/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 8 
do protokołu . 
 
 
 
f/zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie inwestycji pt” Budowa  
kanalizacji sanitarnej , przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych dla 
m. Księginki i Małachowo gm. Dolsk wraz z przyłączeniem do istniejącej 
infrastruktury komunalnej w Dolsku – II etap „ . 
 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 
Gminy ,która przedstawiła warunku takiej pożyczki ,terminy jej spłaty oraz 
wysokość tej pożyczki ,która ma wynosić 1.200 tys. zł.. 
Byłby to wkład własny  na realizacje tego zadania . 
Pożyczka na warunkach korzystnych ale bez umorzenia ,gdyż to zadanie jest 
dofinansowane z unijnych funduszy . 
 
Radny Jarosław Kaczmarek – to jest chyba nie do przyjęcia ,mamy 
oszczędzać  a ponownie się zadłużamy ,czy to jest konieczne ,należało się  



zastanowić czy warto było tą inwestycje rozpoczynać jak nie było gminy na to 
stać .  
Skarbnik MiG El żbieta Juskowiak – ta pożyczka była zaplanowana w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej ,natomiast jeżeli chodzi o jej spłatę to może 
ono ulec zmianie ,gdy będziemy mieć odpowiednie dodatkowe fundusze . 
Wg rozpisanej spłaty w roku 2018 i 2019 mało spłacamy  ale to może tez ulec 
zmianie . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – czy te raty nie mogą być inaczej 
rozpisane ,na początku raty małe a na koniec bardzo duże . 
Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG – to nie od nas zależy ,chociaż liczę 
,że w przyszłości będzie można  to zmienić . 
Dla informacji radnych zwrot za wykonane prace na ul .Brzozowej otrzymamy 
w roku 2015  i może  wtedy będziemy rozmawiać  o spłacie tej pożyczki. 
To nam pozwoli na lepszą sytuacje budżetową i wtedy budżet też będziemy 
korygować  . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – czy wobec takiej sytuacji musimy 
brać tę pożyczkę czy nie można tego pokryć z tej kwoty z ul. Brzozowej . 
 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka –  wolałbym z tej pożyczki nie rezygnować 
,gdyż jest na korzystnych warunkach ,natomiast dodatkowy dochód będziemy 
mogli przeznaczyć na inne zadanie . 
Biorąc pożyczkę nie będziemy mieć ryzyka ,ze inwestycja nie  zostanie 
dokończona . 
Radny Kaczmarek Jarosław – nie mamy innego wyjścia jak dokończyć 
inwestycje i szukać oszczędności . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  - nadal uważam ,że może nie brać 
tej pożyczki żeby na koniec kadencji mieć małe zadłużenie . 
Więcej zapytań ze strony radnych nie było . 
 
 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie   
Uchwała nr III/15/14 została zatwierdzona w następujący sposób 
-z podjęciem uchwały głosowało 11  radnych  
 -przeciw  głosowało  3 radnych . 
Uchwała została zatwierdzona i stanowi zał. nr 9 do protokołu . 
 
 
 
g/określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2015 roku . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu  
Gospodarczego , która powiedziałaś ,że Rada Miasta i Gminy  określa w 
drodze uchwały corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt . 
Stanowi to  wypełnienie obowiązku zapewnienia  opieki bezdomnym 
zwierzętom przez gminę. 



Projekt programu został  przekazany do zaopiniowania Powiatowemu 
Lekarzowi Weterynarii ,Kołom Łowieckim ,Fundacji Dr Lucy . 
Zainteresowane podmioty  wyraziły opinię pozytywną 
W tej uchwale są również ujęte kwoty za gotowość do przyjęcia takich 
zwierząt – jest to gospodarstwo w Nowieczku oraz  za opiekę weterynaryjną. 
Są to kwoty 600,-zł na rok oraz 3 tys .zł. też  na rok  . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – wydaje mi się ,że kwota 3000 zł 
na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej  w przypadku zdarzeń 
drogowych  jest chyba za wysoka . 
Z czego to wynika ,czy ktoś tą kwotę  negocjuje ,czy są na to jakieś przepisy  
Wobec tego utrzymanie schroniska też nas dużo kosztuje .- jakiej ilości 
zwierząt  z naszego terenu to  dotyczy.  
Pani Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz MiG  
Jeżeli chodzi o zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej to jest to 
obowiązkiem gminy  
Natomiast jeżeli chodzi o kwotę 3 tys. zł  to  teć było  negocjowane i 
skalkulowane  na podstawie zadań jakie  wg umowy będą realizowane przez 
lekarza weterynarii  
Radny Jacek Woroch – dyskutujemy na taki temat ,które jest prowadzony  
trzeci rok ,gdyż jest to obowiązkiem gminy . 
Natomiast jeżeli chodzi o cenę 3 tys. zł na rok tj 250,-zł na miesiąc ,uważam 
,ze nie jest to wygórowana cena . 
Uchwała została poddana pod głosowanie .  
Uchwała nr III/16/14 została zatwierdzona w następujący sposób: 
- za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych  
 Wstrzymało się od głosu 3 radnych  
 Uch wała została zatwierdzona i stanowi zał. nr 10 do protokołu . 
 
 
5.Zapytania i wolne wnioski . 
 
 
Radni nie zgłosili żadnych zapytań. 
 
Głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka  ,który odpowiedział na pytanie 
radnego Jarosława Kaczmarka odnośnie dowozu dzieci autobusem szkolnym  
Wyjaśnień udzieliła Pani Mirela Godawa Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich, która wyjaśniła ,że wniosek Pana radnego o dowożenie dzieci 
z Mełpina będzie brany pod uwagę przy opracowaniu nowego plany zajęć 
,natomiast do chwili obecnej zarówno do Dyrekcji Gimnazjum jak również do 
opiekuna świetlicy nikt takiego problemu nie zgłaszał . 
Natomiast jeżeli chodzi o dowożenie dzieci w Masłowie to tez będziemy starali 
się  z dowozami powrócić do starej trasy jaka była przez remontem wiaduktu. 
 
 
6. Wolne głosy i wnioski. 
 
W tym punkcie nie było żadnych zapytań . 
 



 
7. Zakończenie obrad Sesji . 
 
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która stwierdziła że 
program Sesji został wyczerpany ,podziękowała wszystkim za udział . 
Z okazji zbliżającego się Nowego roku 2015 złożyła wszystkim życzenia, 
szczęśliwego Nowego Roku . 
. 
Obrady III Sesji  Rady Miasta i Gminy Dolsk zostały zakończone.  
 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat    Janina Pawełczyk  

 
 
 


