
 
 
    P R O T O K ÓŁ 
 
 
  z XLIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
  odbytej w dniu 9 kwietnia 2014 roku . 
 
  Radni obecni na Sesji wg listy obecności ,która stanowi zał. nr 1 do protokołu  
 

Ponadto  w Sesji uczestniczyli: 
1.Litka Henryk Burmistrz MiG  
3.ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG  
4.Mirela Godawa – Kierownik Referatu Obywatelskiego 
5.Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego  
6.Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki  
7.Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalne4j  
8.Alicja Olschak – Kierownik OPS  
9.Witold Opielewicz m- Kierownik MGOSiR  
10.Barbara Wierzbińska – Dyrektor  Gimnazjum , 
11.Wojciech Dudziński Dyrektor Szkoły Pdst. w Dolsku, 
12. Maria Banaszak – Dyrektor Szkoły w Masłowie  
13. 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, Ŝe na Sali na 15 radnych 
obecnych jest 15 radnych ,wobec tego Rada władna jest do podejmowania 
prawomocnych uchwał.. 
 
2.Przedstawienie porządku obrad Sesji  
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła proponowany porządek 
obrad  XLIV Sesji Rady . 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
2.Przedstawienie porządku obrad  
3.Przyjecie protokołu z obrad XLIII 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/Gimnazjum im. Powstańców Wlkp w Dolsku , 
b/Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku wraz z filią 
w Małachowie , 
c/ Szkoły Podstawowej w Masłowie , 
d/ Przedszkola Samorządowego Stokrotki w Dolsku wraz z filiami. 
6.Rozpatrzenie projektów uchwał  Rady dot.  
a/ ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane  przez przedszkole 
prowadzone przez Gminę Dolsk. 
7.Interpelacje i wnioski 



8.Wolne głosy i wnioski . 
9.Zakończenie obrad Sesji . 
O poszerzenie porządku obrad poprosił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk 
Litka ,który  w uzasadnieniu do poszerzenia porządku powiedział, Ŝe dotyczy 
to podjęcia uchwały o zmianie budŜetu miasta i gminy na rok 2014 ,gdyŜ 
zachodzi w tej chwili taka potrzeba .  
Przewodnicząca Rady poddała porządek  obrad po poszerzeniu pod głosowanie 
. 
Radni jednogłośnie zatwierdzili proponowany porządek obrad Sesji / 
zaproszenie stanowi zał. nr 2 do protokołu /. 
 
3.Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała radnych, ze protokół 
taki został sporządzony w terminie i był wyłoŜony  w biurze rady . 
Poprawek nie zgłoszono . 
W związku z powyŜszym Przewodnicząca Rady stwierdziła ,Ŝe protokół został 
przez Rade przyjęty bez zastrzeŜeń. 
 
4.Przedestawieni przez Burmistrza i Miasta i Gminy informacji z 
działalności międzysesyjnej . 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Henryka Litka . 
Informacja stanowi zał.. nr 3 do niniejszego protokołu . 
Radni do przedłoŜonej informacji nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
 
5.Przedstawienie sprawozdań z działalności w roku 2013 :  
a/Szkoły Podstawowej w Dolsku wraz z filią 
  
a/ w pierwszej kolejności przedstawił sprawozdanie z działalności Szkoły w 
Dolsku wraz z filią w Małachowie Dyrektor Wojciech Dudziński . 
sprawozdanie stanowi .zał. nr 4 do protokołu .  
Dyskusja dot. przedstawionego sprawozdania / przedstawiono to sprawozdanie 
równieŜ w formie multimedialnej /.przedstawia się następująco : 
Pani Dorota Jańczak – ile sal lekcyjnych jest w Szkole Podstawowej w 
Małachowie i ile dzieci z Małachowa dojeŜdŜa do 1 klasy do Dolska . 
Dyrektor Dudziński Wojciech – w Małachowie są 3 sale lekcyjne ,sala 
gimnastyczna i sala komputerowa  
Natomiast jeŜeli chodzi o ilość dzieci ,które dojeŜdŜają  z Księginek i 
Małachowa do 1 klasy to dotyczy to kilku dzieci .Natomiast wiemy ,Ŝe do 
Małachowa uczęszcza ogółem do klas 1-3  - 14 dzieci . 
Radny Kazimierz Pepliński – wyniki w tej szkole są dość niskie  i co wobec 
tego Dyrekcja robi aŜeby te wyniki poprawić ,czy to wina nauczycieli czy 
dzieci . 
Dyrektor Wojciech Dudziński – staramy się to zmieć idąc w róŜnych 
kierunkach ,nauczyciele dokształcają  się a szczególnie w róŜny sposób 
motywujemy uczniów zachęcając ich do uzyskania lepszych wyników w 
nauczaniu . 
Nauczyciele w naszej szkole maja dobre przygotowanie zawodowe . 



DuŜe problemy napotykamy z młodzieŜą tam ,gdzie sa orzeczenia Poradni 
Psychologicznej i tego mamy bardzo duŜo z roku na rok coraz więcej . 
 
 
 
b/Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich  w Dolsku . 
 
Sprawozdanie zostało przedstawione przez Panią Dyrektor Barbar ę 
Wierzbińską 
sprawozdanie stanowi zał. nr  5 do protokołu . 
Takie sprawozdanie  równieŜ zostało przedstawione przez Panią Dyrektor w 
formie multimedialnej . 
Było to bardzo szczegółowe sprawozdanie obrazujące wszystkie osiągnięcia w 
pracy z młodzieŜą   . 
 
Radna Wiesława Szermelek – naleŜy tu się podziękowanie z mojej strony za 
tak dobrą pracę w Gimnazjum ,za osiąganie coraz to lepszych wyników w 
nauce ,jak zauwaŜyliśmy  wyniki są na dość wysokim poziomie ,gdzie jak 
wiemy  nie wszystkie klasy uzyskują te dobre wyniki . 
Czy to jest czymś uwarunkowane ,czy w tych klasach o słabszych wynikach 
uczą tych przedmiotów nauczyciele . 
Pani Dyrektor Barbara Wierzbi ńska – dziękuje Pani radnej za słowa 
pochwały ale  naszym obowiązkiem jest to, Ŝeby  młodzieŜ była więcej 
wykształcona . 
JeŜeli chodzi o nauczycieli to są oni bardzo dobrze wykształceni  i uczą  we 
wszystkich klasach gimnazjum . 
Uczniowie maja te same warunki nauczania a wyniki są w klasach róŜne 
niektóre klasy zaniŜają ten poziom . 
Pani Maria Banaszak – Dyrektor Szkoły w Masłowie  
Chciałabym  tu się wypowiedzieć ,Ŝe tak są niektóre klasy które zaniŜają 
średnią szkoły . 
Taki rocznik był w naszej szkole ,uczniowie ci kończyli gimnazjum w 
ubiegłym roku .Wyniki testów gimnazjalnych tej grupy uczniów były niskie i 
przez to średnia  szkoły została znacznie obniŜona. 
My jako nauczyciele robiliśmy wszystko aŜeby młodzieŜ osiągnęła dobre 
wyniki w nauce  ale tu tez była waŜna rola rodziców i w tym przypadku  nie 
było z nimi dobrej współpracy .  
 
Radny Jan Rzepczyński – wiemy ,ze duŜo młodzieŜy i dzieci ma 
zaświadczenia z Poradni Psychologicznej  i widzimy ,Ŝe w Gimnazjum to 
stanowi 17 % wszystkich uczniów . 
Pani Dyrektor Barbara Wierzbi ńska – to jest wynikiem tego ,ze dzieci i 
młodzieŜ w obecnych czasach wychowuje się sama ,rodzice pracują i nie maja 
do nich czasu . 
Zmienił się równieŜ stosunek rodziców do szkoły na gorszy ,młodzieŜ nie radzi 
sobie z problemami ,przykładem  jest równieŜ to Ŝe  młodzieŜ w I klasie 
gimnazjum nie potrafi pisać i czytać . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk –czy młodzieŜ wykazuje agresje  
Pani Dyrektor Barbara Wierzbi ńska – to się odbywa falami . 
ZauwaŜa to się nasilenie wiosną ,chociaŜ w tym roku tego nie zauwaŜyliśmy  



Mamy w gimnazjum zatrudnionego psychologa ,który w takich sytuacjach 
bardzo sobie dobrze radzi . 
Radny Ratajczak Roman – czy jest tendencja spadkowa uczniów w szkole . 
Dyrektor Barbara Wierzbi ńska – od dwóch laty mamy około 210 uczniów . 
Prawdopodobnie na przyszły rok szkolny będzie podobna liczba  ale to zaleŜy 
gdzie zapiszą się uczniowie wychodzący  ze szkół podstawowych ./ tu mają 
dobrowolność gdzie pójdą/. 
. 
 
 
c/Szkoły Podstawowej w Masłowie . 
 
Sprawozdanie przedstawiła Pani Dyrektor Szkoły Maria Banaszak – 
sprawozdanie stanowi zał.. nr 6 .  
Pani Dyrektor przedstawiła sprawozdanie w formie multimedialnej ujmując w 
tym sprawozdanie dydaktyczno – wychowawcze  oraz sprawozdanie finansowe 
. 
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  – który podsumował 
działalność szkół i Gimnazjum . 
Oświata podstawowa i gimnazjalna jest na naszym terenie dobrze usytuowana 
.Chciałbym tu powiedzieć ,ze w tej chwili nie ma molwy o likwidacji filii w 
Małachowie  
Placówka duŜo kosztuje ,ale największa a bolączką to remont tego budynku i z 
tym w przyszłości będziemy musieli się zmierzyć . 
Z przedłoŜonych sprawozdać uzyskaliśmy duŜo informacji ,działalność tych 
placówek oceniam bardzo wysoko . 
NaleŜy tu się podziękowanie dla Dyrektorów  za ich pracę ,dobrze o 
wszystkich świadczy ,Ŝe zastanawiają się nad wynikami egzaminów ,chcemy 
Ŝeby było z roku na rok coraz lepiej . 
Wiemy Ŝe nie zawsze jest to zaleŜne od nauczycieli ,chociaŜ  w przewaŜającej 
mierze tak. 
Jak widzimy mniejsza szkoła w Masłowie  ma lepsze wyniki jak Dolsk . 
Dobrze tez stało się ,Ŝe wprowadziliśmy stypendia  to dominuje  uczniów ,Ŝe 
warto się dobrze uczyć . 
JeŜeli chodzi o stan budynków oświatowych to wiemy ,ze nie sa one w 
najlepszym stanie . 
Najlepiej to wygląda w gimnazjum .chociaŜ teŜ chciałbym aŜeby w przyszłości 
było dobudowane tam piętro i mieli swoją aule . 
Natomiast jeŜeli chodzi o pozostałe obiekty to są to obiekty które wymagają 
ciągłych remontów ,chciałbym aŜeby moŜna było dokończyć elewację w 
Szkole w Masłowie . 
Sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Dolsku zostały wyremontowane ,ale 
jak juŜ powiedziałem duŜy remont powinien być przeprowadzony w Szkole w 
Małachowie. 
Chciałbym tu na ręce Dyrektorów Szkól Gimnazjum złoŜyć  podziękowania 
dla wszystkich pracowników szkól za ich dotychczasowa dobra pracę. 
 
d/Przedszkola Samorządowego „Stokrotki  w Dolsku z filiami . 
 



Sprawozdanie zostało przedstawione w formie multimedialnej przez Panią 
Dyrektor Longin ę Dułacz /sprawozdanie stanowi zał. nr 7 do protokołu .  
W swoim sprawozdaniu Pani Dyrektor przedstawiła działalność wszystkich 
filii ,gdzie łącznie do tych przedszkoli uczęszcza 207 dzieci  
W zasadzie miejsc starcza dla wszystkich chętnych . 
Pani Renata Jankowiak – opieka  w przedszkolach jest bardzo dobra godziny 
otwarcia w przedszkolach tez juŜ są dostosowane do potrzeb rodziców 
pracujących  ,jednak jest prośba aŜeby Przedszkole w Małachowie powiększyć 
o jedna salę . 
Wiemy ,ze do Szkoły w Małachowie uczęszcza coraz mniej dzieci i te sale nie 
są wykorzystane w Przedszkole ma tylko jedna sale a dzieci jest dość duŜo . 
Pani Wiesława Szermelek – Komisja Oświaty ,Kultury i Sportu wizytowała 
to przedszkole  i wiemy ,ze dzieci mogą korzystać z Sali gimnastycznej ,czy to 
o to chodzi . 
Pani Renata Jankowiak – tak z Sali gimnastycznej korzystają ale to nie o to 
chodzi  o jeszcze jedna sale na stałe  aŜeby  było więcej miejsca do nauki i 
zabawy przy 24 dzieciach . 
Pani Dyrektor Longina Dułacz- dziękuję za poruszenie tego tematu ,z sali 
dzieci korzystają ,ale jeszcze jedno pomieszczenie teŜ by się przydało. 
Pan Burmistrz Miasta i Gminy i Gminy Henryk Litka  - - podziękował za 
prace Przedszkola w Dolsku wraz z filiami  uwaŜając ,Ŝe taka forma 
prowadzenia przedszkoli była bardzo trafna ,wszystkie dzieci we wszystkich 
przedszkolach maja równe szanse . 
Natomiast jeŜeli chodzi o warunki bytowe – to pilna sprawa to zakończenie 
remonty Przedszkola w Dolsku . 
Natomiast jeŜeli dotyczy to Przedszkola w Małachowie to postaramy się 
wykonać takie czynności w miarę naszych moŜliwości ,które pozwolą na 
poprawę warunków bytowania dzieci w przedszkolu . 
 
6.Rozpatrzenie projektów Uchwał Rady: 
 
Na Sali obecnych 13 radnych.  
a/ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole 
prowadzone przez Gminę Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik Referatu 
Obywatelskiego  ,która w uzasadnieniu  do projektu uchwały powiedziała ,Ŝe 
w dniu 1 września 2013 roku  weszła w Ŝycie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 
roku o zmianie ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła szereg zmian 
dotyczących  między innymi kwestii związanych z wychowaniem 
przedszkolnym. 
Zgodnie z nowym zapisem rada gminy tak jak dotychczas, ma określić 
wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
przedszkolach ,dla których organem prowadzącym jest gmina ,jednak nie moŜe 
być ona wyŜsza niŜ 1,-zł za godzinę zajęć. 
Bezpłatny okres to 5 godzin , powyŜej tego okresu przebywania w przedszkolu 
1,-zł za kaŜda godzinę. 
Radni do przedłoŜonego  projektu nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie. 



Uchwała Nr XLIV/320/14  została zatwierdzona 13 glosami i stanowi zał. 
nr 8do protokołu. 
 
 
b/zmiany uchwały w sprawie budŜetu miasta i gminy na 2014 rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG ,która 
w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała ,Ŝe zwiększa   się planowane 
dochody i wydatki o kwotę 55.236,-zł w szczególności dotyczy to stypendium  
Równocześnie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia środków  na wydatki 
inwestycyjne na projekty złoŜone  w Urzędzie Marszałkowskim – 
dofinansowanie z budŜetu unii Europejskiej – Wielkopolska Odnowa Wsi 
.Dotyczy to miejscowości Drzonek ,Masłowo ,Ostrowieczno i Rusocin. 
Jest to IV edycja konkursu Pięknieje wielkopolska wieś . 
Nie wiemy czy na projekty otrzymamy fundusz ale zabezpieczyć w tej chwili 
musimy , aŜeby po ich zatwierdzeniu otrzymać te fundusz  do naszego budŜetu 
z przeznaczeniem na wydatki dot. naprawy nawierzchni asfaltowych dróg .  
Radni do projektu budŜetu nie wnieśli Ŝadnych zapytań  
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XLIV/321/14 została zatwierdzona 13 glosami i stanowi zał. nr 
9 do protokołu . 
 
7. Interpelacje i wnioski . 
 
Radny Kazimierz Pepliński- prosi w imieniu mieszkańców Wieszczyczyna o 
naprawę drogi w kierunku wybudowanych wiatraków / do wiatraków droga 
utwardzona ,jednak w dalszym kierunku droga zniszczona .droga zalewana, 
rowy zniszczone .  
MoŜe naleŜałoby chociaŜ ta drogę wyrównać albo nawieść tłuczniem  
 
Radny Jankowiak Kamil – tez poruszył sprawę naprawy tej drogi do 
wiatraków zrobione a dalej zniszczone  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – rowami powinny zająć się Spółki 
Wodne – zaleŜy do kogo naleŜy ten rów \ 
Druga sprawa to sprawa wizytacji przez Komisje Ochrony środowiska wraz ze 
spółkami wodnymi obiekty ,które były naprawiane .przez spółki i największym 
problemem jest sprawa zasypanego rowu przy posesji Pana Kolasińskiego . 
Kilkunastu rolników ma zalane łąki a podatki musza płacić.\Czy nie naleŜałoby 
wydać  jakieś decyzji administracyjnej i zmusić Pana Kolasińskiego do działań 
zmieniających ten stan rzeczy . 
Burmistrz MiG Henryk Litka   spółki podlegają staroście ,który jak się w tej 
chwili wydaje umywa od sprawy ręce. 
My w tej  sprawie wysłaliśmy juŜ kilka pism do Pana Kolasińskiego i Ŝadnego 
odzewu nie ma . 
My decyzje wydamy ,ale wiemy jaka będzie reakcja właściciela / będzie to 
trwało kilka lat /. 
Jedyną moŜliwość jaka maja  właściciele tych łąk jakby wystąpili przeciw 
Panu Kolasińskiemu  z powództwa cywilnego . 
Wiemy, Ŝe tam jest Zasypane ujście wody ale to znajduje się na prywatnej 
posesji – ostanie pismo w tej sprawie było wysłane do Pana Kolasińskiego  



w paŜdzierniku 2013 roku  . 
 
 
 
8. Wolne głosy i wnioski . 
 
Pani Krystyna Trybu ś – jest prośba  aŜeby przy zmianie organizacji ruchu  w 
Dolsku po zakończeniu remonty rynku uwzględnić przy sklepach  moŜliwość 
zatrzymywania  się w określonych godzinach tylko samochodów dostawczych  
PoniewaŜ trudno dostarczyć towar do niektórych sklepów jak nie ma 
moŜliwości  dojechania do tego sklepu . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak uwaga Pani Trybuś jest bardzo słuszna, 
jesteśmy przez zatwierdzeniem organizacji ruchu i to weźmiemy pod uwagę. 
 
9. Zakończenie  obrad Sesji. 
 
Zabierając głos Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła ,Ŝe 
porządek  obrad Sesji został wyczerpany,  wobec powyŜszego podziękowała  
wszystkim za udział i zamknęła  obrady XLIV Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk . 
 
 
Protokolant       Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat     Janina Pawełczyk ` 


