
 
 
     P R O T O K O Ł  
 
   z obrad II Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
   z dnia 10 grudnia 2014 roku odbytej w Sali widowiskowej w Dolsku  
 
   Sesję  rozpoczęto o godz. 1200 – zakończenie Sesji  godz. 1330. 

Obecni radni Rady Miasta i Gminy Dolsk zgodnie z załączona lista 
obecności / zał. nr 1 do protokołu /. 
 
1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad  
 
Otwarcia II Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk dokonała 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która poinformowała 
radnych ,ze na sali na 15 radnych obecnych jest 15 radnych , wobec 
czego Rada władna jest do podejmowania uchwał. 
 
2.Przedstawienie porządku obrad . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała proponowany 
porządek obrad ,który radni otrzymali wraz z zaproszeniem na Sesję 
Radni  nie wnieśli o poszerzenie lub zmianę porządku  obrad ,wobec 
tego   porządek  obrad  jest następujący : 
:  
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
2Przedstawienie porządku obrad  
3.Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
4.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk  
5.Wybór Komisji Rewizyjnej. 
6.Powołanie Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych . 
7.Powołanie Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu . 
8.Powołanie Komisji Ochrony Środowiska . 
9.Rozpatrzenie projektów uchwał : 
a/ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk , 
b/określenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla 
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk  , 
c/zmiany budżetu miasta i gminy Dolsk na 2014 rok . 
10.Zapytania  i wolne wnioski. 
11.Wolne głosy i wnioski . 
12.Zakończenie obrad  sesji. 
 
/ zaproszenie stanowi zał. nr 2 do protokołu / 
 
3.Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
Zabierając w tym punkcie obrad głos Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk stwierdziłam, że protokół taki został sporządzony w 
terminie . 



Protokół  został sporządzony  prawidłowo ,radni z protokółem  mogli 
się zapoznać w Biurze Rady . 
Czy wobec tego radni maja zastrzeżenia do sporządzonego protokołu . 
Żaden z radnych nie zgłosili  zastrzeżeń - protokół został przyjęty . 
 
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk w tym punkcie obrad 
wyjaśniła, że wyboru Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje się w 
głosowaniu tajnym . 
W pierwszej kolejności i  poprosiła o zgłaszanie kandydatur na 
Wiceprzewodniczącego Rady . 
Radna Lidia Pieprzyk zgłosiła kandydaturę  radnego  Jana 
Rzepczyńskiego. 
Innych kandydatur nie zgłoszono . 
Radny Jan Rzepczyński wyraził zgodę na kandydowanie. 
Do przeprowadzenie tajnych wyborów musi zostać powołana komisja 
Skrutacyjna  wobec tego Przewodnicząca  Rady Janina Pawełczyk 
poprosiła o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. 
Zgłoszone zostały następujące kandydatury  
Marek Jurga  
Jacek  Woroch  
 Aneta Niewrzendowska  
Radni wyrazili wolę pracy w tej komisji i ukonstytuowali  się w 
następujący sposób 
 Jacek Woroch – Przewodniczący Komisji  
Marek Jurga – członek  
 Aneta Niewrzendowska członek . 
 
Wobec tego ,że znamy skład komisji skrutacyjnej  Przewodnicząca 
Rady Janina Pawełczyk  poprosiła komisję o  przygotowanie kart do 
głosowania  i przeprowadzenie tajnych wyborów . 
W sprawie sposobu  głosowania głos zabrał Przewodniczący Komisji 
Jacek Woroch ,który wyjaśnił, że  przy nazwisku  należy  postawić  
znak x ,nie postawienie tego znaku powoduje to ,że głos jest nieważny 
Następnie komisja przeprowadziła głosowanie  
Po przeliczeniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Jacek Woroch  odczytał protokół z przeprowadzonych 
wyborów / protokół stanowi zał. nr 3 do protokołu sesji / 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na 
wiceprzewodniczącego Rady  15 głosami został wybrany radny  

Jan Rzepczyński .  
Następnie Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  odczytała 

projekt uchwały w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady  i 
poprosiła radnych  o głosowanie .  

Uchwała nr II/2/14  została zatwierdzona 15 głosami  i 
stanowi zał. nr 4 do protokołu . 

 
 
 



 
 
5.Wybór Komisji Rewizyjnej  

 
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która 
poprosiła o zgłaszanie w pierwszej kolejności kandydatury na 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej / przewodniczącego wybieramy 
oddzielnie / 
Zgłoszono następujące kandydatury  
Radny Henryk Grycz – zgłoszony przez radnego Jacka Worocha  
Radna Aneta Niewrzendowska zgłoszona przez radnego Jana 
Rzepczyńskiego / kandydatura została następnie wycofana ze względu 
na niezrozumienie ,że zgłaszamy tylko na przewodniczącego  komisji  a 
nie na  cały skład komisji . 
Głosowanie na przewodniczącego komisji Rewizyjnej jest jawne . 
Zgłoszono formalnie  tylko jedną kandydaturę i radny Grycz Henryk  
wyraził wolę na kandydowanie  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie. 
Za  kandydaturą Henryka Grycza głosowało 14 radnych  
,kandydat wstrzymał się od głosu /. 
Następnie zostały zgłoszone kandydatury na członków komisji 
rewizyjnej  
Zgłoszono następujące kandydatury  
Radny Roman Ratajczak zgłoszono przez radnego Hieronima 
Szczepaniaka , 
Radna Aneta Niewrzendowska zgłoszona przez radnego Jana 
Rzepczyńskiego . 
Radni  wyrazili wolę e kandydowania na członków tej komisji. 
Przewodnicząca Rady Janiana Pawełczyk przeprowadziła 
głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami . 
Kandydaci otrzymali 15 głosów .  
Następnie została odczytana uchwała o składzie tej komisji  
Przewodniczący  Henryk Grycz 
Członkowie Aneta Niewrzendowska  
Roman Ratajczak  
Uchwała nr II/ 3/ 14 została poddana pod głosowanie i 
zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 5 do protokołu . 
 
6. Powołanie Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych  
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poprosiła o zgłaszanie 
kandydatur na członków tej komisji przy czym głosowanie odbywa się 
jawnie a komisja sama ze swego grona wybiera Przewodniczącego 
Komisji. 
Zgłoszone zostały następujące  kandydatury  
Radna Jadwiga Chojnacka  
Radny  Jarosław Kaczmarek  
Radny  Hieronim Szczepaniak 
Radny Zenon Rusiak  
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie . 



Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób : 
- Jadwiga Chojnacka  Przewodnicząca Komisji  
- Kaczmarek Jarosław – członek  
- Rusiak Zenon – członek  
- Szczepaniak Hieronim członek  
Po przeprowadzonym  głosowaniu ,gdzie 14 radnych głosowało za 
takim składem komisji 1 radny wstrzymał się od głosy.   
Uchwała nr II/4 / 14 została podjęta i stanowi zał. nr 6 do 
protokołu. . 
 
7.Powołanie Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu  
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poprosiła o zgłaszanie 
kandydatur do tej komisji . 
Zgłoszono następujące kandydatury  
Jacek Woroch  
Wiesława Szermelek  
Krystian Mejza  
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie w skład tej komisji.  
Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób. 
Jacek Woroch Przewodniczący Komisji 
Mejza Krystian – członek  
Wiesława Szermelek członek   
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała pod glosowanie 
projekt uchwały .  
Uchwała nr II/5/14 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi 
zał. nr 7 do protokołu . 
 
8.Powołanie Komisji Ochrony Środowiska . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poprosiła o zgłaszanie 
kandydatur do komisji . 
Zgłoszono następujące kandydatury  
Lidia Pieprzyk  
Jurga Marek  
Andrzej Michałowski  
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie do tej komisji  
Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób: 
Lidia Pieprzyk Przewodnicząca komisji 
Marek Jurga członek  
Andrzej Michałowski  członek    
Przewodnicząca Rady Janina  Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr II/6/14 została zatwierdzona 14 głosami przy 1 głosie 
wstrzymującym i stanowi zał. nr 8 do protokołu . 
 
 
 
 
 



9.Rozpatrzenie  projektów uchwał : 
 
a/ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk . 
 
Projekt uchwały dotyczący tego wynagrodzenia przedstawiła  
Pani Liliana Lenarczyk Żurczak Z-ca Burmistrza, która w 
uzasadnieniu powiedziała  iż rada w  imieniu pracodawcy wykonuje  
wobec  Burmistrza czynności  w sprawach z zakresu prawa pracy . 
Do wyłącznej kompetencji rady należy ustalenie wynagrodzenia  
Szczegółowe stawki wynagrodzenia  określone są przez Radę 
Ministrów  z tym ,że w tej uchwale są proponowane stawki na 
dotychczasowym poziomie . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr II/7//14  została zatwierdzona 15 głosami i stanowi  
zał. nr 9 do protokołu . 
 
b/określenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla 
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Żurczak Z-ca 
Burmistrza  ,która w uzasadnieniu powiedziała ,że rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury upoważnia do ustalenia miesięcznego limitu 
kilometrów na jazdy lokalne dla pracowników ,których charakter  
wykonywanej pracy wymaga częstych wyjazdów ma obszarze 
przydzielonego terenu działania . 
Limit ten uzależniony jest od liczby mieszkańców w gminie . 
Proponowany limit dla Burmistrza odpowiada wielkością limitowi 
dotąd  obowiązującemu . 
 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie  
 
Uchwała nr II/8 / 14 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi  
zał. nr  10 do protokołu . 
 
c/ zmiany budżetu miasta mi gminy Dolsk na 2014 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy ,gdzie zarówno w zakresie dochodów i wydatków 
budżet na rok 2014 zwiększa się o kwotę 181.305,-zł przy czym 
dochody powstały z otrzymane subwencji  i składników majątkowych 
gminy . 
Natomiast jeżeli chodzi o wydatki zostały przeznaczone na bieżącą 
działalność w poszczególnych działach 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr II/9 /14  została poddana pod głosowanie . 
została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. 11 do protokołu . 
 



 
10.Zapytania  i wolne wnioski . 
 
Radny Jarosław Kaczmarek – poproszę o wyjaśnienie dotyczące 
zapisu w ustawie o samorządzie  blokowania środków na czym to 
polega 
Odpowiedzi udzieliła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 
Gminy ,która wyjaśniła ,że dotyczy to blokowania takich środków 
które są przeznaczone na odpowiednie zadania i nie można ich 
przeznaczyć na inny cel  
Wyjaśnienia te wystarczyły radnemu Jarosławowi Kaczmarkowi  
 
 
 
11/ Wolne głosy i wnioski . 
 
Radny Hieronim Szczepaniak – prośba do Pani Przewodniczącej 
ażeby w tej kadencji radni mogli otrzymywać kopie protokołów z 
komisji żeby mogli analizować  wykonanie zaleceń  jakie były dane w 
toku przeprowadzanych kontroli . 
Przewodnicząca  Rady Miasta i Gminy Janina Pawełczyk  zwróciła 
się z prośba do Pana Burmistrza o opracowanie  informacji z mienia 
gminnego  dla radnych . 
Pan Burmistrz Henryk Litka  – tak taka informacja zostanie 
sporządzona na dzień 31 grudnia 2014 roku . 
 
12. Zakończenie obrad 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
  
Porządek obrad dzisiejszej Sesji został wyczerpany ,podziękowała 
wszystkim za udział w obradach i zamknęła II Sesje Rady Miasta i 
Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady 
  
Stefana Gagat     Janina Pawełczyk    


