
 
 
    P R O T O K Ó Ł 
 
  Z L Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  

 
odbytej w dniu 29 września  2014 roku  
 
 
  Radni obecni na Sesji wg. zał. listy obecności ,która stanowi zał. 
nr 1 do protokołu . 
Ponadto w Sesji uczestniczyli: 
1. Henryk Litka – Burmistrz MiG 
2. Liliana Lenarczyk Zurczak – Sekretarz MiG  
3. Elżbieta Juskowiak – Skarbnik MiG 
4. Mirela Godawa – Kierownik Referatu Gospodarczego 
5. Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki  
6. Witold Opielewicz – Kierownik MGOSiR  
7. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  
8. 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 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 ,który przedstawia się następująco : 
 
1.Przedstawienie porządku obrad . 
2.Przyjecie protokołu z obrad  XLIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk , 
3.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności 
międzysesyjnej . 
4.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot 
a/zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014 rok  
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk , 
c/zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali 
mieszkalnych i lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności działki 
d/zbycia nieruchomości w Dolsku w drodze bezprzetargowej , 
e/nabycia nieruchomości położonej  w Mszczyczynie, 
f/określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych , 
g/zawarcia porozumienia o partnerstwie z Powiatem Śremskim w sprawie 
wspólnej realizacji inwestycji drogowej . 
6.Zapytania i wolne wnioski . 
7.Wolne zapytania . 



8.Zakończenie obrad Sesji . 
 
 
3.Przyjecie protokołu z obrad XLIX 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. nr 3 do protokołu / 
 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Henryk 
Litka . 
Radni do przedłożonej informacji nie wnieśli żadnych zapytań . 
 
5.Rozpatrzenie projektów uchwal Rady dot. 
 
a/zmiany  uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014 rok : 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik  Miasta i 
Gminy ,która w uzasadnieniu do projektu wyjaśniła, że  zarówno dochody jak i 
wydatki zwiększa się o kwotę 125.041,-zł 
Zwiększenie jak i wydatki budżetowe wynikają z otrzymanych funduszy na 
przeprowadzenie  wyborów samorządowych  oraz na wypłatę świadczeń 
rodzinnych . 
Natomiast w innych działach dokonuje się przesunięć między paragrafami . 
Wobec braku dyskusji Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod 
glosowanie . 
Uchwała nr L/344/14 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 4 
do protokołu . 
 
 
b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG, która 
wyjaśniła, że ta uchwała jest ściśle powiązana z uchwałą dotyczącą  zmiany 
budżetu na rok 2014 ,stąd jest konieczność jej wywołania ażeby istniała 
miedzy tymi uchwałami spójność . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr L/345/14 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 5 
do protokołu . 
 
 
 
 
 



c/zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali 
mieszkalnych i lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności 
działki. 
 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak – Sekretarz 
MiG   ,która wyjaśniła ,że w tej sprawie już została podjęta uchwała  jednakże 
2 mieszkania zostały sprzedane natomiast lokator 3 mieszkania nie dokonał 
wykupu tylko mieszkanie zdał i stąd konieczność wywołania nowej uchwały 
,gdzie 1 mieszkanie i lokal użytkowy  będą sprzedane w drodze przetargu . 
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie  . 
Uchwała nr L/346/14 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 6 
do protokołu . 
 
 
d/zbycia nieruchomości położonej w Dolsku w drodze bezprzetargowej. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz 
MiG  ,która w uzasadnieniu powiedziała, że ENEA  OPERATOR  wystąpiła z 
wnioskiem na zakup działki ą1525/1  operator wystąpiła z wnioskiem o zakup 
działki nr 1525/1  o powierzchni 53 m 2 na lokalizacje  stacji 
transformatorowej w Trąbinku . 
Radny Jankowiak Kamil – w jakim miejscy to w Trąbinku ma być 
zlokalizowane . 
Burmistrz Henryk Litka  – przy drodze do Trąbinka obok punktu 
widokowego . 
Nie było więcej pytań ze strony radnych . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr L/347/14 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 7. 
 
 
e/nabycia nieruchomości położonej  w Mszczyczynie . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak  wyjaśniając 
,że dotyczy to wykupu  nieruchomości pod boisko sportowe w Mszczyczynie . 
Wiemy ,że to było omawiane na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i były 
różne zdania na ten temat . Jednakże chcemy wyjść naprzeciw prośbą 
mieszkańców ażeby nie pozbawiać ich tego boiska ,gdyż wiemy ,że RSP 
Mszczyczyn wystawia swoje nieruchomości na sprzedaż i może zmienić się 
właściciel i wtedy rozmowy będą jeszcze trudniejsze . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Uchwała nr L/348/14 została zatwierdzona 13 głosami 2 radnych  
wstrzymało się od głosu i stanowi zał. nr 8 do protokołu . 
Głos zabrała radna Dorota Jańczak / Mszczyczyn /,która podziękowała za 
podjęcie tak kluczowej uchwały dla mieszkańców Mszczyczyna . 
 



f/określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik Referatu 
Obywatelskiego ,która w uzasadnieniu  powiedziała ,że Rada Miasta i Gminy 
ma możliwości podejmowania uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów 
za wyniki sportowe ,biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla jednostki 
samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy . 
Uhonorowanie sukcesu ma aspekt motywacyjny ,nie tylko dla wyróżnionych 
ale może mobilizować inne osoby uprawiające sport do osiągania wysokich 
wyników. 
Sami sportowcy reprezentując poszczególny klub będą promować Gminę 
Dolsk w Polsce i poza jej granicami . 
Wszelkie zasady są już ujęte  w tym projekcie przy czym  stypendium będzie 
przyznawane na wniosek zawodnika lub klubu ,weryfikowany przez powołaną  
komisje  a przyznawane przez Burmistrza . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie  . 
Uchwała nr L/349/14 została zatwierdzona 12 głosami ,3 radnych 
wstrzymało się od głosu i stanowi zał. nr 9 do protokołu .\ 
 
 
g/zawarcia porozumienia o partnerstwie z Powiatem Śremskim w sprawie 
wspólnej realizacji inwestycji drogowej . 
 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Żurczak 
Sekretarz Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu powiedziała ,że w związku z 
naborem wniosków  dotyczących dofinansowania inwestycji Przebudowa drogi 
powiatowej  ul. Gostyńskie Przedmieście  planowanej do realizacji w roku 
2015, jednym z kryteriów branych pod uwagę przez Komisje Oceny Projektów 
jest współpraca miedzy jednostkami samorządu terytorialnego . 
Przystąpienie Gminy Dolsk do partnerstwa pozwoli na realizacje zadania  
którego wykonanie Gmina Dolsk zabiega od dłuższego czasu  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawelczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała Nr L/350/154 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 10 
do protokołu . 
 
 
6.Zapytania i wolne wnioski. 
 
Radna Renata Jankowiak – widzimy ,ze droga 434 nadaje się do kapitalnego  
remontu .czy województwo w tej sprawie zamierza coś zrobić , stan 
nawierzchni tej drogi jest gorszy jak przed remontem . 
Burmistrz MiG Henryk Litka   - na ten temat już kilkakrotnie informowałem 
Marszałka Województwa  wraz ze zdjęciami tej drogi . 
Trwają w tej chwili negocjacje z wykonawcą ,musi to być wykonane przed 
zimą , podobna sytuacja jest w gminie Krobia . 



Radny Zbigniew Kierzkowski – czy jest już dokonany odbiór drogi / ulica 
Pocztowa i Gostyńskie Przedmieście / 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – był odbiór  ale bez naszego udziału . 
Radny Zbigniew Kierzkowski – wobec tego należałoby zwrócić uwagę ,że 
chodniki są żle zrobione – chodnik jest na wysokości jezdni  
Burmistrz MiG Henryk Litka  – interweniowałem w tej sprawie ale powiat 
uważa ,że wszystko jest zrobione dobrze. 
Radny Kamil Jankowiak – czy jest przewidywana dalsza rozbudowa sieci 
internetowej ,były w tej sprawie robione przymiarki i co z tym dalej się dzieje 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak prace trwały i trwają ale w tej chwili nie 
mam na ten temat żadnej informacji . 
Radny Kazimierz Pepliński – kto mam opiekować się na wsiach placem 
zabaw ,czy malowanie ma być płacone z funduszu sołeckiego i kto to ma robić. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – wieś sama decyduje na co przeznacza 
fundusz sołecki ,ten fundusz powinien być również przeznaczony na 
utrzymanie placu zabaw . 
7.Wolne zapytania . 
 
W tym punkcie obrad nie zgłoszono żadnych zapytań . 
 
8.Zakonczenie obrad Sesji. 
 
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która podziękowała  
radnym ,zaproszonym osobom  za udział i zakończyła obrady L Sesji Rady 
Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant       Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat     Janina Pawełczyk  


