
 
 
    P R O T O K Ó Ł  
 
 
   z LII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
   odbytej w dniu 10 listopada 2014 roku  
 
 
    Radni obecni na Sesji wg zał. listy obecności ,która stanowi  

zał nr 1 do protokołu . 
 

Ponadto udział w Sesji wzięli : 
 

1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy  
2. Elżbieta Juskowiak – Skarbnik Miasta i Gminy  
3. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego  
4. Mirela Godawa – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 
5. Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki  
6. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  
7. Alicja Olschak – Kierownik OPS , 
8. Witold Opielewicz – Kierownik MGOSiR  
9. Barbara Wierzbińska – Dyrektor Gimnazjum w Dolsku  
10. Maria Banaszak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie, 
11. Wojciech Dudziński – Dyrektor Szkoły  Podstawowej w Dolsku 
12. Longina Dułacz – Dyrektor Przedszkola w Dolsku . 

 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad . 

 
Posiedzenie Rady otworzyła  Przewodnicząca  Rady Janina 
Pawełczyk ,która powitała radnych ,zaproszone osoby i stwierdziła ,że 
na 15 radnych na sali obecnych jest 15 radnych ,wobec tego Rada 
władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
 2.Przedstawienie porządku obrad Sesji / zał. nr 2 do protokołu /. 
 
 W tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady przedstawiła 
proponowany porządek obrad Sesji z zapytaniem czy ktoś z radnych 
albo Pan Burmistrz wnoszą o poszerzenie porządku obrad Sesji . 
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka ,który poprosił 
Wysoką Radę  o możliwość wprowadzenia do porządku obrad projektu 
uchwały dot. dopłaty do wszystkich  taryfowych grup odbiorców 
usług  zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk . 
Jest to projekt uchwały, który ściśle jest powiązany z projektem 
uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę na terenie gminy Dolsk . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała  wniosek Burmistrza 
pod głosowanie . 



 Radni jednogłośnie zatwierdzili proponowany poszerzony 
porządek obrad Sesji ,który przedstawia się następująco:  
 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.Przedstawienie porządku obrad . 
3.Przyjecie protokołu z obrad LI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
4.Rozpatrzenie projektu uchwał Rady dot: 
a/zmiany budżetu  miasta i gminy na 2014 rok , 
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk, 
c/zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie 
gminy Dolsk , 
d/dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk, 
e/zmiany uchwały dot. zasad udzielania ,trybu postepowania i sposobu 
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych .  
5.Przedstawienia informacji przez Przewodniczącego Rady dot. 
zakończenia kadencji Rady 2010 - 2014 . 
6.Zapytania i wolne wnioski . 
7.Wolne glosy i wnioski . 
8.Zakończenie obrad Sesji . 
 
3.Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała radnych ,że 
protokół taki został sporządzony w terminie i był wyłożony w biurze 
rady  . 
Poprawek nie zgłoszono. 
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady stwierdziła ,że 
protokół został przez Radę przyjęty bez zastrzeżeń . 
 
4. Rozpatrzenie projektów Uchwał Rady dot. : 
 
a/zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu do projektu  powiedziała ,że  
zarówno dochody jak i wydatki na rok 2014 wzrastają o kwotę 18.000,-
zł i po zmianie budżet wynosi 18.447.259,72,-zl  , natomiast wydatki 
20.955.259,72,-zl . 
W zasadzie można powiedzieć ,że ta uchwała porządkuje budżet na rok 
2014 . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr LII/365/14 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi 
zał. nr 3 do protokołu . 
 
 
 
 



b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta 
i Gminy ,która wyjaśniła że projekt tej uchwały jest ściśle powiązany ze 
zmianą budżetu na rok 2014 . 
Natomiast załącznik dotyczący inwestycji nie ulega zmianie . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr  LII/366/14 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi 
zał. nr 4 do protokołu . 
 
c//zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
terenie gminy Dolsk . 
                                                                              
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła ,ze w Drzonku 5 
gospodarstw jest podłączonych do wodociągu ze Śremu  i Śrem 
podejmuje uchwałę o cenie wody  i nasza Rada tez jest zobowiązana do 
podjęcia takiej uchwały jaka będzie obowiązywała na terenie Śremu . 
Cena wody w gminie Dolsk to 3.16 ,-zł a w gminie Śrem 3.51 ,-zł  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań .  
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr LII/367/14 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi 
 zał. nr 5 do protokołu .  
 
d/dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców  usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk. 
  
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria  Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła że  podjęcie tej uchwały 
pozwoli na dopłatę   do wody ,dla tych gospodarstw które sa 
podłączone  do wodociągu Śremskiego tak ażeby wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy mieli równa cenę za wodę. 
 Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań  
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr LII/368/14 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi 
 zał. nr 6 do protokołu . 
 
e/zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania ,trybu, 
postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek 
wodnych         
. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła że ustawa prawo wodne  
reguluje zasady korzystania  przez Spółki Wodne z  pomocy finansowej 
z budżetu jednostek samorządu terytorialnego  na bieżące  utrzymanie , 
wód i urządzeń wodnych  oraz na finansowanie i dofinansowanie  



inwestycji .  
Proponuje się zwiększenie  procentowe  wartości dotacji z 50 % do 80 
%  co pozwoli  na zmniejszenie obciążenia budżetu spółki i 
jednocześnie zachęcenie  wstąpienia do spółki wodnej rolników  
zamieszkałych w sołectwach niezrzeszonych w spółce .                
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  
W roku 2011 Rada podjęła uchwałę  ażeby spółki wodne  otrzymywały 
dotacje  10,-zł na 1 mieszkańca gminy Dolsk co daje kwotę 
58 tys. zł .rocznie.   
Spółki w ten sposób zostały reaktywowane i jak widzimy są na  naszym 
terenie widoczne  ich prace melioracyjne.  
Wiemy ,że w działalności spółek były pewne zaszłości  i dając dotacje 
chcieliśmy ażeby rolnicy w poszczególnych wioskach z tego 
skorzystali. .  
Wszelkie prace wykonywane przez spółki są robione tylko tam, gdzie 
rolnicy przystąpili do spółki . 
Liczymy ,że  dając dotacje  pozostałe wioski też to spółek wodnych 
przystąpią . 
Radny Mateusz Siejek – jaka jest procedura żeby wioska przystąpiła 
do spółki wodnej . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – o tym czy wioska 
przystąpi do spółki wodnej decyduje zebranie wioskowe  .                                 
Radny Kamil Jankowiak  - wiem ,że od niedawna w spółkach 
wodnych cos ruszyło ale rolnicy są do tego nastawienie negatywnie . 
Radny Hieronim Szczepaniak – jaka jest wysokość składki płacona 
przez rolników . 
Przewodnicząca Rady – jest to kwota 23,-zł od 1 ha zmeliorowanego . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli wi ęcej zapytań . Uchwała 
została poddana pod głosowanie  i została podjęta w następujący sposób 
14 głosami za i 1 głosem przeciw . 
Uchwała nr LII/369/14 została zatwierdzona i stanowi zał. nr 7 do  
 
5. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą Rady dot. 
zakończenia kadencji Rady 2010 – 2014 / informacja stanowi zał. nr 
8 do protokołu . 
 
W tym punkcie obrad Przewodnicząca przedstawiła informacje z 
działalności  Rady . 
Podziękowała radnym za  dobrą współpracę w pracy Rady , następnie 
podziękowanie skierowała  do Pana Burmistrza ,gdzie  współpraca 
pomiędzy Burmistrzem ,Urzędem a radnymi układała się wzorowo. 
Wszelkie decyzje podejmowane przez Burmistrza były konsultowane  
I akceptowane przez radnych co zaowocowało wykonaniem szeregu 
inwestycji i remontów w naszej gminie  a które są widoczne na każdym 
kroku  . 
Podziękowania zostały również skierowane  do pracowników Urzędu 
,Kierowników jednostek organizacyjnych ,Dyrektorów szkół, 
przedszkoli. 
Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za ich zaangażowanie  
w swoja pracę.  



Następnie  głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy ,który podziękował  
Pani Przewodniczącej ,radnym  za bardzo  dobrą współpracę i   
zaangażowanie  w wykonywanie  obowiązku radnego. 
 
 
 
6. Zapytania i wolne wnioski . 
 
Radny  Kazimierz Pepliński  
Kadencja Rady się kończy ,radni pracowali  bardzo dobrze i zgodnie 
,jednak martwi mnie fakt ,że do nowej Rady nie kandydują młodzi  
radni  ,którzy w tej radzie działali .Pracowali bardzo dobrze  i dlaczego 
nie chcą dalej działać na rzecz naszego społeczeństwa . 
Wiem że  odpowiedzi tu nie otrzymam  ale chciałem ażeby znali moje 
zdanie w tej kwestii . 
 
7. Wolne glosy i wnioski . 
 
Pani Krystyna Tryby ś 
Z racji tego ,że  byłam prawie na wszystkich Sesjach ,chciałam tu 
podziękować Pani Przewodniczącej za wzorowe prowadzenie obrad 
Sesji, radnym za ich duże zaangażowanie  w  rolę radnego . 
Szczególne słowa podziękowania skierowała Pani Trybuś do Pana 
Burmistrza Henryka Litka ,którego praca  na rzecz naszej gminy jest 
wszędzie widoczna . 
Należy to bardzo docenić ,gdyż doświadczenie Pana Burmistrza w 
pozyskiwaniu funduszy z różnych żódeł pozwoliło na wykonanie  
szeregu inwestycji  na rzecz naszego miasta i gminy .                       
 
8. Zakończenie obrad Sesji. 
 
 Porządek obrad został wyczerpany Przewodnicząca  Rady Janina 
Pawełczyk podziękowała wszystkim  za udział i zakończyła obrady 
 LII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant      Przewodnicząca  Rady 
   
Stefania Gagat    Janina Pawełczyk                                                                    


