
 
 
    P R O T O K Ó Ł  
 
  
  Z XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
  Odbytej w dniu 26 marca 2014 roku   
 
  Radni obecni na Sesji wg zał. listy obecności / zał. nr 1 do protokołu / 
 

Ponadto  w obradach Sesji uczestniczyli  
1.Litka Henryk  - Burmistrz MiG  
2.Liliana Lenarczyk Zurczak  – Sekretarz MiG  
3.ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG  
4.Mirela Godawa – Kierownik Referatu Obywatelskiego  
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  

 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności  obrad  
 

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk ,która powitała radnych i zaproszone osoby  stwierdzając ,Ŝe na 
Sali na 14 radnych obecnych jest 15 radnych ,wobec tego Rada władna jest do 
podejmowania prawomocnych uchwał . 

Równocześnie poprosiła radnych i zaproszone osoby o uczczenie 
minuta ciszy zmarłego działacza społecznego byłego radnego  sołtysa wsi 
Mszczyczyn Pana Stanisława Porzucka . 

 
  2.Przedstawienie porządku obrad  
 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła proponowany 
porządek XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad , 
2.Przedstawienie porządku obrad . 
3.Przyjecie protokołu z obrad XLII  Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
4.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy  informacji z 

działalności międzysesyjnej . 
5.Przedstawienie sprawozdań z działalności w roku 2013 . 
   a/Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku , 
    b/Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku . 
6.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot. 
     a/uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2014 
– 2022 , 
     b/określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk na 2014 
rok , 



    c/ zmiany budŜetu miasta i gminy na 2014 rok , 
    d. zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej miasta i gminy Dolsk , 
     e/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Dolsk na 2013 rok , 
     f/upowaŜnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku 
do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracyjnych w 
sprawie przyznania dodatku energetycznego, 
g/określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doŜywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
Ŝywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa  w zakresie 
doŜywiania na lata 2014-2020 . 
h/ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie doŜywiania 
„Pomoc gminy Dolsk w zakresie doŜywiania  na lata 2014 – 2020 , 
i/podwyŜszenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
zasiłku celowego w formie wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania na lata 2014-2020 , 
j/ 19 statutów  sołectwa , 
k/statutu Samorządu Mieszkańców Dolsk, 
l/zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Masłowo , 
ł/przyjęcie zmian w Statucie Związku oraz przyjęcie jednolitego teksty 
Statutu Związku , 
m/udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn” Przebudowa pobocza 
drogi powiatowej nr 4068 w miejscowości Mełpin „  
n/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi , Śremskiemu z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn „ Przebudowa 
nawierzchni chodników i odwodnienia dróg powiatowych nr 4073P  
ul .Pocztowa i nr 3922 P ul .Gostyńskie Przedmieście , 
7 Interpelacje i wnioski , 
8.Wolne głosy i wnioski . 
9.Zakończenie  obrad Sesji .  
Radni zatwierdzili proponowany porządek obrad , nie wniesiono o jego 
poszerzenie. /zaproszenie stanowi zał. nr 2 do protokołu .  
 
3.Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk   
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała radnych ,Ŝe  
protokół taki został sporządzony w terminie i był wyłoŜony w biurze 
Rady . 
Radni Ŝadnych poprawek nie zgłosili  
W związku z powyŜszym Przewodnicząca Rady stwierdziła ,Ŝe 
protokół  został przez Radę przyjęty bez zastrzeŜeń . 
 
 
 
 



 4.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy 
informacji z działalności międzysesyjnej . 
 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy  
Henryka Litka . 
Informacja stanowi zał. nr 3 do protokołu . 
Radni do przedłoŜonej informacji nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
 
 
5.Przedstawienie sprawozdań z działalności w roku 2013  
 
a/ Ośrodka Pomocy Społecznej  
 
W pierwszej kolejności głos zabrała Pani Alicja Olschak Kierownik  
Ośrodka Opieki Społecznej w Dolsku ,która przedstawiła 
sprawozdanie w formie multimedialnej przedstawiając w ten sposób  
szczególnie efekty wynikające  z dodatkowych programów 
realizowanych przez OPS.  
Jak wiemy zakres działania  Ośrodka  Pomocy Społecznej jest bardzo 
duŜy z tej pomocy korzysta coraz więcej osób. 
W roku 2013 na umowę zlecenie zgodnie z przepisami zatrudniliśmy 
asystenta rodzinnego – gdzie w tej chwili z pomocy asystenta korzysta 
11 rodzin . 
Jest to praca bardzo trudna – czas pracy jest nieograniczony . 
Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk – czy efekty tej pracy są juŜ 
w tej chwili widoczne . 
Pani Alicja Olschak – od razu efekty nie widać są one w tej chwili 
mało postrzegane ale trudno coś w ciągu roku naprawić jak cały czas 
było .źle . 
Osoba na to stanowisko jest opłacana z Ministerstwa Pracy na umowę 
zlecenie jednak od przyszłego roku będzie przez nas zatrudniana  
jednak będzie trzeba podjąć decyzje czy nie zatrudniać takiej osoby na 
umowę o pracę  
Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk - .jeŜeli taki będziemy mieli 
obowiązek  poniewaŜ praca jest bardzo trudna to  naleŜy tak osobę 
zatrudnić jak będzie tego moŜliwość . 
Pani Alicja Olschak  przedstawiła szczegółowo  ile osób korzysta i z 
jakiej pomocy oraz wykonanie budŜetu za rok 2013 . 
Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu . 
 
b/ Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku . 
 
Sprawozdanie przedstawił Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Dolsku Andrzej Ratajczak w poszczególnych 
działach działalności zakładu .,które obejmują  
- zaopatrzenie w wodę realizowane przez trzy stacje wodociągowe  
zlokalizowane w Małachowie ,Wieszczyczynie i Dolsku , 
- odbiór i oczyszczanie ścieków , 
-  utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych , 



Następnie przedstawił  przychody i koszty poniesione na działalność 
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
Przychody zamknęły się kwotą 1.370.734,71,-zł co stanowi 98,24 %  
planowanych dochodów . 
Natomiast koszty poniesione na prowadzenie działalności wyniosły 
1.353,707,26,-zl co stano3wi 98,15 % wykonanych przychodów  
Na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych wydatkowano 
kwotę  93.762,38,-zł  
- Wywóz nieczystości płynnych oraz oczyszczanie ścieków 
wydatkowano 391.427,50,-zł,  
- Zaopatrzenie w wodę wydatkowano 868,517,38,-zł,  
W roku sprawozdawczym w ramach prac remontowo- 
konserwatorskich na sieci wodociągowej  
-usunięto 29 awarie sieci i przyłączy wodociągowych ., 
- wymienione zostało około 200 mb przyłączy , 
- wymieniono 320 szt wodomierzy ze względu na utratę legalizacji, 
Oczyszczalnia – wymiana skorodowanego rurociągu tłocznego z 
osadników do komory defosfatacji , 
- dokonano wymiany 2 szt pomp zatopionych i systemu recyrkulacji , 
- wymieniowo rozdzielnie  elektryczną i dokonano montaŜu systemu  
monitorowania pompowni przy ul. Św. Ducha  tzw. punkt zlewczy  
Radny Kazimierz Pepliński – widzimy ,Ŝe Zakład Gospodarki 
Komunalnej duŜo inwestował czy to było robione z posiadanego 
budŜetu czy z innego funduszu . 
Dyrektor Andrzej Ratajczak  - ,wszystko co było inwestowane albo 
remontowane było robione ze środków bieŜących , 
Było mniej awarii i udało nam się więcej zrobić . 
Radny Hieronim Szczepaniak – widzimy ,ze co roku następuje wzrost 
poboru wody od czego to zaleŜy . 
Dyrektor Andrzej Ratajczak  – tak wzrosty następują ale przybywa 
odbiorców ,ale teŜ   kaŜdy z nas pobiera z roku na rok więcej wody  
Do  stacji w Dolsku doszły tez w okresie 10 lat takie miejscowości jak 
Mszczyczyn ,Brześnica  czy Lubiatówko  to tez ma na to wpływ na 
zwiększenie poboru wody . 
Przewodnicząca  Rady Janina Pawełczyk – wiemy Ŝe w tym roku ma 
być do oczyszczalni w Dolsku podłączone Małachowo, Księginki  i 
cześć Dolska czy wobec tego oczyszczalnia jest na tyle zdolna ,Ŝe 
przyjmie większą ilość ścieków  
Dyrektor Andrzej Ratajczak  – na ta chwile jest w stanie przyjąć 
zwiększoną ilość .,trudniejsza sytuacja ,moŜe być wtedy gdy będą 
większe opady  i spływa woda do kanalizacji burzowej.  
Ale i w takiej sytuacji musimy sobie poradzić . 
Głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka  – podziękował obu 
jednostką za przedstawienie tak szczegółowych sprawozdań ,kaŜda z 
tych jednostek ma inny zakres prac ,wyniki są  widoczne  i w związku z 
tym naleŜy się wszystkim zatrudnionym w tych jednostkach  
podziękowanie za dobrą pracę. 
Sprawozdanie stanowi zał.nr 5 do protokołu . 
 
 



6.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.  
 
a/ uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 2014-2022 
 
Projekt uchwały wraz z częścią opisowa przedstawiła Pani Maria 
Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego ,która miedzy 
innymi powiedziała ,ze strategia była dwukrotnie omawiana przy 
udziale wszystkich radnych ,wszelkie uwagi jakie tam zostały 
zgłoszone zostały uwzględnione w tej uchwale stąd prośba do radnych 
o zatwierdzenie tej strategii w postaci uchwały . 
Radny Kierzkowski Zbigniew – tak jestem za uchwaleniem takiej 
strategii ,jednak to co uchwalimy powinno być dobrze wykonywane  i 
aŜeby w trakcie wykonywania poszczególnych zadań moŜna było 
jeszcze cos zmienić w ich wykonaniu . 
Mamy przykłady takiej pracy w parku ,wycinka drzew zrobiona ale 
pnie pozostały czy tego nie moŜna usunąć aŜeby prace uznać za dobrze 
wykonane . 
Zły przykład  to suche drzewa ,które naleŜałoby wyciąć czy tego nikt 
nie widzi – Ŝeby miasto było coraz ładniejsze to trzeba o nie dbać . 
Dalszych zapytań nie było ze strony radnych . 
Wobec tego Pani Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała Nr XLIII//287/14  została zatwierdzona 15 głosami i 
stanowi zał. nr 6 do protokołu. 
 
b/określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk na 2014 
rok , 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu  powiedziała Ŝe 
zgodnie z ustawa  o ochronie zwierząt  rada miasta i gminy określa w 
drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad 
zwierzętami .Zapewni to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom przez gminę . 
Program ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt 
domowych w szczególności psów i kotów w tym kotów wolno Ŝyjących 
oraz zwierząt gospodarskich . 
Radni do przedstawionego programu nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr XLIII/288/14 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi 
zał. nr 7 do protokołu . 
 
c/zmiany budŜetu miasta i gminy na 2014 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
MiG  która w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała, Ŝe 
zarówno dochody jak i wydatki zmniejsza się  o kwotę 1.049.481,-zł . 



Wszelkie zmiany dotyczą między innymi  zmniejszenia dochodów i 
wydatków  w dziale transport  w związku za podpisaniem aneksu do 
umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  
na zadanie poprawa układu komunikacyjnego polegającego na 
przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy 
droga wojewódzka a drogą powiatową. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  - w tej uchwale  gdzie 
proponuje się zmiany budŜetu jest ujęta kwota  350 tys. zł na  
przebudowę nawierzchni ,chodników i odwodnienia dróg powiatowych  
jako dotacja dla powiatu – rozumiem ,ze mamy wykonać to zadanie 
wspólnie z powiatem ale po połowie kosztów . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – takie mamy uzgodnienia ,Ŝe 
będziemy wspólnie budować  i zaplanowany mamy odcinek ul. 
Pocztowa do Dina ,jednak wszystko zaleŜne jest od przetargu  i dopiero 
wtedy moŜemy być pewni ,ze taki odcinek  będzie robiony w 
przeciwnym wypadku zrobimy tylko tyle na ile będziemy mieli 
funduszy  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod glosowanie . 
Uchwała nr XLIII/289/14  została zatwierdzona 15 głosami i 
stanowi zał. nr 8 do protokołu . 
 
d/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe Wieloletnia 
prognoza finansowa pokazuje wielkości finansowe na lata 2014 -2024 . 
Jest to ściśle powiązane z uchwała o zmianie budŜetu na rok 2014 . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie  
 
Uchwała nr XLIII/290/14 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi 
zał. nr 9 do protokołu . 
 
e/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki  
Publicznej Miasta i Gminy Dolsk za 2013 rok .  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe uchwała 
dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Dolsk za 2013 rok . 
Roczne  sprawozdanie finansowe sporządzone przez Bibliotekę Miasta i 
Gminy Dolsk podlega zatwierdzeniu nie później niŜ 6 miesięcy od dnia 
bilansowego .  
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały naleŜy uznać za 
uzasadnione . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
 



Uchwała Nr XLIII/291/14  została zatwierdzona 15 głosami i 
stanowi zał. nr 10 do protokołu . 
 
f/upowaŜnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku 
do prowadzenia postepowań  i wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawie przyznania dodatku energetycznego . 
 
  Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk śurczak 
Sekretarz Miasta i Gminy ,która  wyjaśniła, Ŝe chodzi tu o 
upowaŜnienie do wydawania decyzji przyznających dodatek 
energetyczny . 
O taki dodatek mogą starać się osoby ,które otrzymują dodatek 
mieszkaniowy . 
Dodatek zgodnie z wytycznymi  na wniosek przyznaje Kierownik OPS 
i wynosi on w zaleŜności od ilości osób  
przy 1 osobie   11,36,-zl miesięcznie, 
przy 2 osobach   15,77,-zł miesięcznie  
przy 5 osobach   18,93,-zł miesięcznie  
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie  
 Uchwała nr XLIII/292/14  została zatwierdzona w następujący 
sposób 
14 radnych głosowało za podjęciem uchwały 
1 radny wstrzymał się głosu   
Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu . 
 
 
g/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie doŜywiania w 
formie posiłku  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
Ŝywnościowych  w ramach wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w 
zakresie doŜywiania na lata 2014-2020. 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Olschak Kierownik  
OPS ,która wyjaśniła ,Ŝe  trzy następne uchwały które będą Wysokiej 
Radzie przedstawione są ściśle ze sobą powiązane i dotyczą programy 
Pomoc państwa oraz gminy w zakresie doŜywiania na lata 2014-2020 

Ta uchwała mówi o określeniu zasad zwrotu wydatków w 
zakresie doŜywiania  jeŜeli dochód osoby samotnej gospodarującej 
,dochód na osobę w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza  150 % 
kryterium dochodowego / do tej pory było tak samo /. 

 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie 

. 
Uchwała nr XLIII/293/14 została zatwierdzona 15 glosami i 

stanowi zał.12 do protokołu . 
 
 
 



h/ ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
doŜywiania Pomoc gminy Dolsk w zakresie doŜywiania na lata 
2014-2020 . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Olschak ,która 

wyjaśniła, ze Rada jest zobowiązana do uchwalenia takiego programu 
osłonowego na lata 2014-2020 ,który określa  podstawy prawne 
programu ,cel programu ,ocenę sytuacji warunkującej realizację 
programu ,podmioty realizujące program ,zakres podmiotowy i 
przedmiotowy programu ,finansowanie programu oraz monitoring 
programu . 

Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnego 
zapytania  . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 

Uchwała nr XLIII/294/14 została zatwierdzona 15głosami i 
stanowi zał. nr 13 do protokołu . 

 
i/podwyŜszenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania zasiłku celowego w formie wielole3tniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania na lata 2014 – 2020 . 

 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Olschak 

,która stwierdziła ,Ŝe zgodnie z propozycja  ujęto w projekcie uchwały 
kryterium dochodowe na poziomie 150 %  sugerując się ustaleniami w 
tym zakresie przy podejmowaniu poprzednich uchwał dotyczących  
udzielania pomocy uprawniającej do otrzymania zasiłku celowego  w 
formie świadczenia w zakresie programu „ Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania na lata 2014-2020  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 

 
Uchwała Nr XLIII/295/14 została zatwierdzona 15 głosami i 

stanowi zał. nr 14 do protokołu 
 
 
j/ 19 statutów sołectw   

 
Głos w tej sprawie zabrała Pani Mirela Godawa Kierownik Referatu 
Obywatelskiego ,która stwierdziła ,Ŝe przedkłada się Wysokiej Radzie 
Projekty 19 uchwał dot. statutów sołectw z uwagi na to, Ŝe poprzednie 
statuty były zatwierdzane w roku m2003 i zachodzi potrzeba ich 
dostosowania do rzeczywistości . 
Projekty tych statutów były omawiane we wszystkich wioskach 
sołeckich / wszystkie projekty są jednakowe / wszelkie zgłoszone 
zastrzeŜenia czy sugestie w miarę moŜliwości zostały uwzględnione  
Chcieliśmy aŜeby niektóre zagadnienia były czytelnie zapisane a w 
szczególności dotyczyło to waŜności zebrania czy sposobu wyboru  
sołtysa ,podsołtysa i rady soleckiej . 



Radni szczegółowo zapoznali się z projektem takiej uchwały  wobec 
tego Przewodnicząca Rady poddała poszczególne uchwały pod 
głosowanie / na Sali obecnych było 14 radnych – opuścił salę radny 
Roman Drew  
Głosowanie  rozpoczęto od uchwały  
Nr  XLIII/296/14  statut sołectwa BłaŜejewo  
Uchwała  zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. 15 do protokołu  
- uchwała nr XLIII/297/14 – statut sołectwa Brześnica  
Uchwała została zatwierdzona 14 głosami  i stanowi zał. nr 16 do 
protokołu , 
- uchwała nr XLIII/298/14 –statut sołectwa  Drzonek  
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 17 do protokołu, 
- uchwała nr XLIII/299/14 – statut sołectwa Kotowo  
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 18 do protokołu  
- uchwała Nr XLIII/300/14 –statut sołectwa Księginki 
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 19 do protokołu  
- uchwała nr XLIII/301/14 – statut sołectwa Lipówka  
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 20 do protokołu  
- uchwała nr XLIII/302/14 statut sołectwa Lubiatówko  
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 21 do protokołu  
- uchwała nr XLIII/303/14 – statut sołectwa Lubiatówka  
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 22 do protokołu  
- uchwała nr XLIII/304/14 – statut sołectwa Małachowo  
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 23 do protokołu, 
- uchwała nr XLIII/ 305/14 – statut sołectwa Masłowo  
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 24 do protokołu  
- uchwała nr XLIII/306/14 – statut sołectwa Mełpin 
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 25 do protokołu  
- uchwała nr XLIII/307/14 – statut sołectwa Międzychód  
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 26 do protokołu  
 uchwała nr XLIII/308/14 –statut sołectwa  Mszczyczyn  
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 27 do protokołu, 
- uchwała nr XLIII/309/14 – sołectwo Nowieczek , 
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 28 do protokołu  
-uchwała nr XLIII/310/14 – statut sołectwa Ostrowieczno, 
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 29 do protokołu   
Uchwała  nr XLIII/311/14 – statut sołectwa Pokrzywnica  
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 30 do protokołu  
- uchwała nr XLIII/312/14 – statut sołectwa Rusocin  
Uchwała zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 31 do protokołu  
- uchwała nr XLIII/ 313/14  - statut sołectwa Trąbinek  
Uchwała zatwierdzona 14 głosami stanowi zał. nr 32 do protokołu  
- uchwała nr XLIII/314/14  - statut sołectwa  Wieszczyczyn  
uchwała zatwierdzona 14 głosami  i stanowi zał. nr 33 do protokołu. 
 
k/ statutu Samorządu Mieszkańców Dolsk  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 
Referatu Obywatelskiego ,która podobnie jak do projektów statutów 



sołectw powiedziała, Ŝe  poprzedni statut był zatwierdzony w roku 2003  
i teŜ w tej chwili wymaga dostosowania  go do potrzeb mieszkańców . 
Radni odnośnie tego projektu nie wnieśli Ŝądnych uwag i zapytań . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie   
Uchwała nr XLIII/315/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał. nr 34 do protokołu  
 
 
k/ zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Masłowo . 
 
Projekt  uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 
Referatu Obywatelskiego  
Plan odnowy Miejscowości został opracowany na podstawie efektów 
prac warsztatowych mieszkańców zakończonych zebraniem wiejskich 
Maskowo ,dokumentów z Urzędu Miasta i Gminy ,publikacji Dolsk 
moje miasto  
Zatwierdzenie tego projektu  pozwoli na wystąpienie o pomoc 
finansowa w ramach działania Odnowa i rozwój wsi  objętego 
programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr XLIII/316/14 została zatwierdzona 13 głosami / z Sali 
obrad wyszła radna Dorota Jańczak / i stanowi zał. nr 35 do 
protokołu .  
 
 
ł/ przyj ęcie zmian w Statucie Związku oraz przyjęcie jednolitego 
tekstu Statutu Związku . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która w pierwszej kolejności przedstawiła 
proponowane zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum 
Zagospodarowania Odpadów Selekt ,gdzie główne zmiany dotyczą 
pomniejszenia ilości uczestników w Związku / wystąpiła ze Związku 
gmina LUBOŃ /,określenie  Siedziby Związku oraz sposoby 
wybierania ze swego grona Przewodniczącego i jednego 
Wiceprzewodniczącego  
Zał. nr 2 do projektu uchwały zawiera tekst jednolity Statutu Związku 
,który w całości reguluje działalność tego Związku . 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rady . ze strony radnych nie było Ŝadnych zapytań /. 
Po przedstawieniu tego projektu na Sesji ze strony radnych teŜ nie było 
Ŝadnych zapytań . 
 
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XLIII/317/14 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi   
Nr 36 do protokołu . 
 



m/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa 
pobocza drogi powiatowej nr 4068 w miejscowości Mełpin „ 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 

   Miasta i Gminy Dolsk ,która w uzasadnieniu do projektu uchwały 
powiedziała ,Ŝe Rada Miasta i Gminy jako organ stanowiący gminy 
decyduje o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 30 tys. zł na 
dofinansowanie przebudowy pobocza drogi powiatowej nr 4068 P w 
miejscowości Mełpin  . 
Podjęcie uchwały jest uzasadnione i wręcz konieczne w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa dla pieszych poruszających się tym 
chodnikiem . 
W przewaŜającej mierze są to dzieci oraz rodzice prowadzący dzieci do 
szkoły czy przystanek autobusowy . 
 
Burmistrz Miasta i Gminy   Henryk Litka  –jeŜeli chodzi o Mełpin to 
chcemy wspólnie z powiatem zrobić chodnik przy tej drodze ,jednak w 
tej sprawie są róŜne zdania mieszkańców Mełpina gdzie ten chodnik 
zrobić . 
Wobec tego ,ze będziemy się bardzo liczyć z głosem mieszkańców, to 
oni zdecydują na zebraniu wioskowym ,gdzie ten chodnik ma powstać  
Radny Mateusz Siejek – uwaŜam ,Ŝe mieszkańcy są w tej sprawie 
podzieleni  ale nie powinno się zmieniać gdzie ten chodnik ma powstać 
, niech powstanie przy tej drodze tak jak jest zapisane w Uchwale . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli wi ęcej zapytań ,wobec tego 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XLIII/318/14  została zatwierdzona 13 glosami i 
stanowi zał.. nr 37 do protokołu .  
 
 
n/udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa 
nawierzchni ,chodników i odwodnie nie drogi powiatowej nr 4073 P 
/ ul. Pocztowa  i nr 3922 P ul/Gostyńskie Przedmieście . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy   ,która w uzasadnieniu do projektu uchwały 
powiedziała ,ze Rada Miasta i Gminy jako organ stanowiący gminy 
decyduje o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 350 tys. .zł. na 
dofinansowanie przebudowy nawierzchni chodników odwodnienia dróg 
powiatowych nr 4073 P ul .Pocztowa  i nr 3922 P ul. Gostyńskie 
Przedmieście  w Dolsku . 
Podjęcie uchwały jest uzasadnione w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
dla pieszych  
Burmistrz MiG Henryk Litka  – jak juŜ wyjaśniłem  przy 
podejmowaniu uchwały o zmianie budŜetu  na 2014 rok chcemy 
wspólnie z powiatem .dokonać remontu tej drogi . 
Na jakim odcinku to trudno tu w tej chwili powiedzieć poniewaŜ 
wszystko będzie zaleŜało od przetargu na wykonanie tego remontu . 



Radny Kamil Jankowiak – na jakiej zasadzie jest typowana droga do 
przeprowadzenia  takiego remonty / dotyczy to dróg powiatowych  . kto 
o tym decyduje . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – o tym decyduje powiat  poniewaŜ są 
a to ich drogi a my po analizie  teŜ chcemy to wspólnie robić ,poniewaŜ 
w przeciwnym wypadku nie doczekalibyśmy się remontu tej drogi . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie 
Uchwała N r XLIII/319/14 została  zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 38 do protokołu 
 
 
7.Interpelacje i wnioski radnych  
 
Pani Wiesława Szermelek – poruszyła sprawę oświetlenia przy nowo 
remontowanej drodze na ul. Szkolnej i Brzozowej ,jest prośba o 
załoŜenie równieŜ tego oświetlenia  przy tzw. Wilce poniewaŜ 
prawdopodobnie tam tego oświetlenia nie ma być . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – trudno mi tu odpowiedzieć w jakim 
miejscu to oświetlenie będzie a gdzie nie ,główne zadanie to połoŜenie 
chodnika ,kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie . 
Proszę wobec tego Panią radną o zapoznanie się z projektem tych robót 
w referacie gospodarczym . 
Radny Kazimierz Pepliński – czy jest moŜliwość aŜeby Urząd 
interweniował w PKS o uruchomienie autobusów przez Wieszczyczyn 
poniewaŜ jest taka potrzeba / brak dojazdu dla młodzieŜy do szkół 
ponadgimnazjalnych  
Burmistrz MiG Henryk Litka –  z PKS trudno się dogadać ,poniewaŜ 
oni by chcieli aŜeby samorząd płacił za uruchomienie linii  oprócz 
biletów za przejazd  
Na to samorządy nie stać . 
MoŜemy w tej sprawie rozmawiać tylko z MARCOPOLO . 
 
8. Wolne glosy i wnioski . 
 
Pan Andrzej Ratajczak – wiemy ,Ŝe Prezes Osp Stanisław Porzucek 
zmarł i na jego miejsce nowym Prezesem został Benedykt Włodarczak  
 
Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk – w informacji złoŜonej 
przez Pana Burmistrza słyszeliśmy o tej trudnej sytuacji w Małachowie 
o sprzedaŜy tych zwierząt oraz o zaangaŜowaniu się w ta sprawę Pana 
Sołtysa i radnego . 
Sołtys został poturbowany przez te zwierzęta a właściciel powinien być 
od tego ubezpieczony w KRUS . 
Wiemy ,ze KRUS-u nic z tego tytułu nie zapłaci . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak powinno być ale nie były 
opłacane składki ,natomiast osobiście się tą sprawą zainteresowałem tak 
,Ŝe sołtysa z tym problemem nie zostawiliśmy samego ,chcemy teŜ 
aŜeby otrzymał odszkodowanie w ramach akcji straŜaków. 
 



Sołtys wsi Brześnica Kazimierz Wabiński 
 
Słyszeliśmy tu o remontach dróg powiatowych ,dlaczego nic nie mówi 
się o remoncie drogi w Brześnicy . 
Stan tej drogi jest fatalny  ,droga jest nieprzejezdna  
Proszę o interwencje Pana Burmistrza w tej sprawie w powiecie . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – rozumiem Pana sołtysa wypowiedz 
ale trudno  mi tu cos obiecać ,wszystko zaleŜy od powiadanych 
funduszy na ten cel w powiecie . 
Sołtys wsi Ostrowieczno – na naszym terenie działają koła Łowieckie 
czy Urząd ma wpływ aŜeby zmniejszała się  ilość zwierzyny ,Ŝeby było 
więcej odstrzałów a przez to mniej szkód łowieckich . 
Burmistrz MiG Henryk Litka   – my tylko opiniujemy  plany 
łowieckie  roczne , ale duŜego  wpływu na to nie mam ,ile maja 
odstrzałów a ile powinno być . 
 
Radni nie zgłosili  więcej zapytań . 
 
9.Zakończenie obrad Sesji . 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Sesji Przewodnicząca 
Rady Janina Pawełczyk podziękowała radnym ,zaproszonym gościa 
za udział i zakończyła obrady XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat    Janina Pawełczyk . 


