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

Odbytej w dniu 22 września 2014 roku . 
 

Radni obecni na Sesji wg zał. listy obecności ,która stanowi zał. nr 1 
do protokołu . 

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 
1. Liliana Lenarczyk Zurczak – Sekretarz Miasta i Gminy  
2. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy  
3. Marek Gogół – pracownik Urzędu . 

 
 

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 12 radnych ,wobec tego Rada władna jest do podejmowania 
prawomocnych uchwał.  
 
2.Przedstawienie porządku obrad Sesji / zał. nr 2 do protokołu /. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła proponowany porządek 
obrad  
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności  obrad. 
2. Przedstawienie porządku  obrad . 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały  dot.  wspólne realizacji z gminą Śrem 

publicznego transportu zbiorowego . 
4.Interpelacje i wnioski. 
5.Zakonczenie obrad Sesji . 
 
Radni do porządku obrad Sesji nie wnieśli żadnych poprawek . 
W związku z tym Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała porządek 
obrad pod głosowanie .  
Porządek obrad nadzwyczajnej Sesji został zatwierdzony 12 głosami  
jednogłośnie /. 
 
3 .Rozpatrzenie projektu uchwały dot. wspólnej  realizacji z gminą  
Śrem publicznego transportu zbiorowego. 
 
Projekt uchwały przedstawił Pan Marek Gogół ,który w uzasadnieniu do 
projektu  powiedział że gmina Dolsk przedstawiła gminie Śrem propozycje 
zawarcia porozumienia w sprawie wspólnej realizacji publicznego 
transportu zbiorowego / utworzenie nowej linii komunikacyjnej 
obsługującej miejscowości gminy Dolsk – poza granicą administracyjną 
gminy Śrem . 



Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie 
gminnym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w 
drodze współdziałania między  jednostkami samorządu terytorialnego. 
Przepis art.4 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 
transporcie zbiorowym /  Dz. U. z 2011 r. Nr 5,poz.13,Nr 228,poz.1368 / 
zdefiniował gminne przewozy pasażerskie jako przewóz osób w ramach 
publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach 
administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących ,które zawarły 
stosowne porozumienie . 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
Pani Liliana Lenarczyk Żurczak – Sekretarz Miasta i Gminy . 
Wywołując  tą uchwałę  wychodzimy naprzeciw postulatom mieszkańców 
wiosek Wieszczyczyn, Rusocin Nowieczek .gdzie w tej chwili nie kursuje 
żaden autobus a jak wiemy jest tam dojeżdżająca młodzież  do szkół . 
Ażeby mogła  być podpisane z gminą Śrem porozumienie   musi być w tej 
sprawie podjęta odpowiednia uchwała co radnym właśnie jest to 
przedstawiane . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – radni są zorientowani w 
temacie  i liczymy na szybkie załatwienie tematu . 
Wobec tego jak będzie się kształtowała cena biletu . 
Pan Marek Gogół – według posiadanej informacji będzie to 3 ,-zł . 
Radna Renata Jankowiak – jakie jest zainteresowanie tymi przewozami . 
Pan Kamil Jankowiak – może to być z każdej wioski po 5 osób. 
 
Radny Zbigniew Kierzkowski – ile będzie to kursów . 
Pan Marek Gogół  
 Będą to dwa kursy rano tak ażeby młodzież zdążyła do szkoły i po 
południu – trasa przejazdu Drzonek – Wieszczyczyn –Dobczyn-Rusocin-
Nowieczek-Masłowo i do drogi 434 . 
Radny Zenon Rusiak – jeżeli ten autobus będzie miał tak długą trasę to 
może by jechał do Śremu przez Pinkę Międzychód i Gawrony to też dla 
tych mieszkańców byłoby korzystne. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – w tej chwili nie możemy tej 
trasy poszerzać ale na przyszłość należy o tym pomyśleć.  
Pani Elżbieta Juskowiak – Skarbnik  
Rozliczenia za przejazd  do zapłaty ze strony Urzędu będą dokonywane na 
podstawie rachunku miesięcznego . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – czytając projekt 
porozumienia w tej sprawie  widzimy ,ze utrzymanie przystanków będzie 
w gestii naszego Urzędu . 
W tej chwili nikt o te przystanki nie dba a przede wszystkim brakuje koszy 
na śmieci . 
Radny Jacek Woroch – czy poszczególne samorządy wiejskie ze swych 
funduszy nie mogły by zakupić koszy na śmieci. 
Przewodnicząca Rady  Janina Pawełczyk – nie mogły samorządy 
kupować koszy z uwagi na to ,że te przystanki sa przy drogach 
powiatowych. 
Radny Jacek  Woroch – jak będziemy się tym zasłaniać kto ma kupić to 
nie powinniśmy też kupować przystanków autobusowych bo nie są 
usytuowane przy naszych drogach  . 



 Radny Roman Drews  – dobrze ,że myślimy o mieszkańcach tych wiosek 
gdzie nie ma dojazdu ale okazuje się ,ze jest więcej takich wiosek np. 
Trąbinek i o tych mieszkańcach też należy pamiętać. 
Dalszych dyskusji na temat projektu tej uchwały nie było wobec tego 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwała  Nr XLIX/343/14 została zatwierdzona 12 głosami i stanowi 
zał. nr 3 do protokołu . 
 
4.Intereplacje i wnioski . 
 
Radny Zenon Rusiak – jeżeli jesteśmy przy temacie dróg  to jest prośba 
do Urzędu ażeby interweniował w tej sprawie do Powiatowego Zarządu 
dróg z którym to nie idzie się dogadać o wykaszanie rowów oraz o 
wszelkie naprawy dróg  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – uwaga Pana radnego bardzo 
słuszna ,gdyż powiat  na naszym terenie nic przy swoich drogach nie robi 
,dróg nie naprawia a jak już coś zaczyna to nie kończy .  
Przykładem tu jest w Dolsku ul .Gostyńskie Przedmieście ,gdzie remontu 
tej ulicy nie dokończono ze względu na brak pieniędzy a widzimy ,że  w 
Śremie robią wszystko co tylko jest możliwe. 
Pan Marek Gogół – według posiadanej informacji z powiatu  rowy przy 
drogach były w tym roku dwukrotnie robione . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – efektu tego koszenia nie 
widać . 
Natomiast jeżeli chodzi o plany powiaty dotyczącej naszej gminy to na rok 
2015 jest tylko dokończenie remontu ul. Gostyńskie Przedmieście  na 
odcinku 200 m . 
Wiemy jak drogi powiatowe na naszym terenie wyglądają i musimy się 
tym tematem zainteresować . 
Może jeszcze w m-cu pażdzierniku byśmy zorganizowali wspólne 
posiedzenie radnych poszerzone o udział Radnych powiatowych ,członka 
Zarządu  Powiatu oraz Dyrektora Zarządy Dróg Powiatowych . 
Radni zaakceptowali propozycje spotkania . 
 
5.Zakończenie obrad Sesji . 
 
Zabierając w tym punkcie obrad głos Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk podziękowała wszystkim za udział w obradach i zakończyła 
XLIX Sesje Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady  
 
Stefania Gagat     Janina Pawełczyk      


