
 
 
    P R O T O K Ó Ł 
  
 
  Z LI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
  z dnia 29 października 2014 roku  
 
 
    Radni obecni na Sesji wg. zał. listy obecności ,która stanowi  

zał. nr 1 do protokołu . 
 
Ponadto w Sesji uczestniczyli: 
1.Litka Henryk – Burmistrz MiG  
2.Lliana Lenarczyk Żurczak – Sekretarz MiG  
3.Elżbieta Juskowiak – Skarbnik MiG  
4.Mirela Godawa – Kierownik Referatu Obywatelskiego  
5.Sławomir Strajbel – pracownik Urzędu  
6.Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki  
7.Witold Opielewicz – Kierownik MGOSiR   
8.Andrzej Ratajczak –Dyrektor Zakładu  Gospodarki Komunalnej 
9.Alicja Olschak – Kierownik OPS  
 

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad . 
 

Posiedzenie  Rady otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która 
powitała radnych ,zaproszone osoby i stwierdziła ,że na Sali na 15 radnych 
obecnych jest 14 radnych ,wobec tego Rada władna jest do podejmowania 
prawomocnych uchwał .    
 
2.Przedstawienie porządku obrad Sesji / zał. nr 2 do protokołu / 
 
W tym punkcie obrad Sesji Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany 
porządek obrad ,który przedstawia się następująco : 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad  
2.Przedstawienie porządku obrad Sesji  
3.Przyjęcie protokołu z obrad L Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
4.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności 
międzysesyjnej  
5. Analiza oświadczeń majątkowych przedstawionych przez  
a/Przewodniczącą Rady  
b/Burmistrza Miasta i Gminy . 
6.Informacja o stanie realizacji Zadań oświatowych gminy Dolsk w roku 
szkolnym 2013 / 2014 , 
7.Rozpatrzenie projektów uchwał : 
a/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
b/określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
c/opłaty targowej , 
d/opłaty od posiadania psów , 



e/obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, 
f/stawek dotacji przedmiotowej na realizacje zadań prowadzonych w formie 
gospodarki pozabudżetowej na 2015 rok , 
g Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
na rok 2015, 
h/ rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami na 2015 rok , 
i/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miejscowości Dolsk , 
j/miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miejscowości Trąbinek , 
k/regulaminu Stadionu Miejskiego w Dolsku , 
l/zmiany lokalizacji pomnika przyrody , 
ł/ nabycia nieruchomości położonej w Dolsku, 
m/zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014 rok .  
  
8. Zapytania  i wolne wnioski. 
9.Wolne głosy . 
10.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 tym Przewodnicząca Rady stwierdziła że protokół został przez 
Radę przyjęty bez zastrzeżeń . 
 
 
4.Przedstawieni przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z 
działalności Mi ędzysesyjnej / informacja stanowi zał. 3 do protokołu / 
 
 
Informacja  została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Henryka 
Litka . 
Radni do przedłożonej informacji nie wnieśli żadnych zapytań 
 
5.Analiza oświadczeń majątkowych . 
 
a/ przedstawionych przez Przewodnicząca Rady  
 
W tym punkcie obrad  głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
,która przedstawiła  informację dotyczącą   złożonych  oświadczeń 
majątkowych przez Radnych . 
/ informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu / 
 
b/ Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk  
 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Henryka 
Litka  ,który  wyjaśnił, że informacja dotyczy złożonych oświadczeń 



majątkowych   przez Panią Skarbnik ,Sekretarz , Kierowników Referatu , 
pracowników wydających decyzje oraz Kierowników jednostek 
organizacyjnych / informacja stanowi zał.nr 5 do protokołu /. 
 
 
 
 
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku 
szkolnym 2013/2014 . 
 
Informacja została przedstawiona  w formie multimedialnej przez Panią 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich  Mirele Godawa  / informacja 
stanowi 
 zał. nr 6 do protokołu . 
W tym punkcie głos zabrali 
Radny Kazimierz Pepliński – co jest brane  pod uwagę przy przyznawaniu 
nagrody z okazji Dnia Nauczyciela ,gdyż jak widzimy w Szkole Podstawowej 
w Masłowie mają najlepsze wyniki egzaminacyjne ale Pani Dyrektor z tego 
tytułu nagrody nie otrzymała .   
Burmistrz Miasta i Gminy  – przy przyznawaniu takiej nagrody biorę pod 
uwagę  różne aspekty pracy Dyrektorów  nie jest to nagroda tylko za nauczanie 
ale za całokształt pracy . 
W tym roku nagrodę otrzymał Pan Wojciech Dudziński Dyrektor Szkoły w 
Dolsku z uwagi na bardzo duże zaangażowanie się w okresie wakacyjnym w 
przeprowadzane remonty w szkole w Dolsku i Małachowie 
Radny Zbigniew Kierzkowski – w sprawozdaniu słyszeliśmy  o zwrocie 
kosztów dla rzemieślników za uczniów którzy ukończyli   naukę zawodu czy  
to nadal odlicza się od podatku dochodowego . 
Pani Skarbnik Elżbieta Juskowiak - słusznie pan radny zauważył, że to jest 
zwrot za naukę zawodu ale tylko dla tych co ukończyli tą naukę. 
Natomiast pytanie o odliczanie tego od podatku dochodowego w tej chwili jest  
nieaktualne gdyż tego nie odlicza się już kilka lat . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk –wiemy ,ze co roku zarówno w 
szkołach i przedszkolach trwają remonty  stąd prośba ażeby w budżecie na rok 
2015 zabezpieczyć fundusze na kapitalny remont kuchni w Przedszkolu w 
Wieszczyczynie . 
Mówimy o tym już kilka lat  a wiemy ,że to wymaga kapitalnego remontu . 
Przewodnicząca Rady podziękowała Pani Mireli  Godawa za tak szczegółowe 
przedstawieni  raportu o naszej oświacie  
 
 
 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał : 
 
W pierwszej kolejności  w tym punkcie obrad głos zabrał Burmistrz Miasta i  
Gminy  Henryk Litka  ,który wyjaśnił że po konsultacja z radnymi jest 
propozycja ażeby wszystkie stawki dotyczące podatków na rok 2015 były na 
poziomie roku 2014,natomiast jest propozycja żeby  cena 1 q żyta dla 
obliczenia podatku rolnego na rok 2015 wynosiła  58,-zł . 



Radni zaakceptowali propozycje Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Henryka 
Litka..  
 
 
 
 
a/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG 
Radni do projektu nie wnieśli żadnych zapytań . 
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr LI/351/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 7 
do protokołu  
 
b/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik. 
Radni do projektu nie wnieśli żadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr LI/352/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał .nr 8 
do protokołu . 
 
c/opłaty targowej  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG. 
Radni do projektu nie zgłosili żadnych zapytań. 
Przewodnicząca  Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr LI/353/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 9  
do uchwały . 
 
d/opłaty od posiadania psów . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żądnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr LI/354/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 10 
do protokołu . 
 
e/obniżenia ce ny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 
Gminy . 
Radni do projektu nie wnieśli żadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr LI/355/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 11 
do protokołu . 
 
 
 



 
 
 
f/stawek dotacji przedmiotowej na realizacje zadań prowadzonych w 
formie gospodarki pozabudżetowej na 2015 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik Miasta i Gminy Elżbieta  
Juskowiak . 
Dotacja dotyczy opłat na  kanalizację jednak jak widzimy na rok 2015 ta 
dotacja jest mniejsza o 4 tys. zł/ 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli i żadnych zapytań  
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr LI/356/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 12 
do protokołu . 
 
 
 
g/Gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów 
alkoholowych na 2015 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Jacek Woroch przedstawiciel tej komisji 
W pierwszej kolejności głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który 
poprosił o zmianę zapisu dot. wynagradzania członków komisji . 
W projekcie uchwały jest kwota 380,-zł  stąd prośba o poprawienie tej kwoty 
na 350,-zl na poziomie roku 2014 . 
Radny Zbigniew Kierzkowski – czy wszyscy członkowie otrzymują równe 
wynagrodzenie . 
Pan Jacek Woroch – tak wszyscy równo . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – czy to wynagrodzenie nie jest 
zbyt duże gdyż sąsiednie gminy mają to wynagrodzenie mniejsze. 
Wynagrodzenie to też powinno być pomniejszane  tak jak w przypadku 
radnych  ,członek nie uczestniczy w pracach komisji powinien mieć 
wynagrodzenie odpowiednio potrącane za nieobecność. 
Radny Kazimierz Pepliński – ile jest u nas rodzin zagrożonych alkoholizmem 
i narkotykami . 
Jeżeli chodzi o ilość rodzin i osób zagrożonych alkoholizmem  to jest to około 
30 osób ,które chodzą do psychologa  jak również jeżdżą na  
terapie do Śremu . 
Sprawami dot. narkomani komisja się nie zajmuje  ale wg posiadanej 
informacji u nas takie zagrożenie nie występuje . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Uchwała nr LI/357/14 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi zał. nr 13 
do protokołu przy jednym głosie wstrzymującym . 
 
h/rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami na 2015 rok . 
 



Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik Referatu 
Obywatelskiego ,która w uzasadnieniu powiedziała ,że wywołanie takiej 
uchwały pozwała  tym podmiotom korzystania racjonalnie z publicznych 
środków finansowych . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie .  
Uchwała nr LI/358/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 14 
do protokołu . 
 
 
 
 
 
I/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miejscowości Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Sławomir Strajbel ,który w uzasadnieniu do 
projektu powiedział, że dotyczy to zabudowy  jednorodzinnej – działki na 
Podrzekcie , ilość działek 7  . 
Radny Zbigniew Kierzkowski – jakie koszty sa związane z tym planem . 
Pan Strajbel – koszty ponosi gmina a dotyczy to dróg i wodociągu. 
Pan Zbigniew Kierzkowski -  czy to jest teren przylegający do jeziora . 
Pan Strajbel – ten teren nie przylega bezpośrednio do jeziora. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr LI/359/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 15 
do protokołu . 
 
j/miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miejscowości Trąbinek. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Sławomir Strajbel – uchwała jest 
wywoływana  na indywidualny wniosek i uwzględnia wniosek który mówi o 
nie budowaniu wiatraków . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr LI/360/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 16 
do protokołu . 
 
 
k/regulaminu Stadionu Miejskiego w Dolsku . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik Referatu Spraw 
Obywatelskich ,która wyjaśniła że podjęcie tej uchwały pozwoli na 
uregulowanie formalne korzystania z tego, stadionu 
a w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa w czasie korzystania .  
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie, 
Uchwała nr LI/.361/14 została zatwierdzona  14 głosami i stanowi . 
zał. nr 17 do protokołu.  



 
l/zmiany lokalizacji pomnika przyrody  
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Sławomir Strajbel, który w uzasadnieniu 
powiedział, że  dotyczy to kamienia ,który w wyniku przebudowy drogi w 
Księginkach  musi być zlokalizowany w innym miejscu stąd projekt tej 
uchwały /. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
 
Uchwała nr LI/362/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 17 
do protokołu .  
 
 
 
ł/ nabycia nieruchomości położonej w Dolsku  
Projekt uchwały przedstawił Pan Sławomir Strajbel, który wyjaśnił, że dotyczy 
to tylko 11 m2 powierzchni drogi w Dolsku na Gostyńskim Przedmieściu / 
przy byłym budynku agronomówki / jest to uporządkowanie dojazdu do tego 
budynku . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
Przewodnicząca  Rady Janina  Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr LI/363/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 18 
do protokołu . 
 
 
 
m/zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014 rok . 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak 
Skarbnik  Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu powiedziała ,ze zarówno 
dochody jak i wydatki zwiększa się o kwotę  66.070,-zł 

  Jest to uchwała porządkująca budżet na ten rok ,natomiast dodatkowo  
Wprowadza się  dochody na wypłatę stypendiów socjalnych  oraz dożywianie.  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie .  
Uchwała nr LI/364/14 została zatwierdzona 13 głosami przy 1 głosie 
wstrzymującym i stanowi zał. nr 19 do protokołu . 
 
 
8.Zapytania i wolne wnioski. 
 
W tym punkcie obrad nie zgłoszono ze strony radnych zapytań jak również nie 
zgłoszono żadnych wniosków. 
 
 
9.Wolne głosy .  
 
Brak zapytań . 



 
10.Zakończenie obrad Sesji . 
 
Zabierając głos Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała 
radnym i wszystkim zaproszonym za udział i zakończyła obrady LI Sesji Rady 
Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant       Przewodnicząca Rady 
Stefania Gagat     Janina Pawełczyk   
 
  


