
 
 
    P R O T O K Ó Ł 
 
 
   z XLVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
   odbytej w dniu 11 sierpnia 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. Elżbieta Juskowiak- Skarbnik MiG  
3. Mirela Godawa – Kierownik  Referatu Obywatelskiego , 
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu  Gospodarczego , 
5. Daria Rosiak – Kierownik Biblioteki  

 
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 13 radnych ,wobec tego Rada władna jest 
do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
2. Przedstawieni porządku obrad Sesji / zał. nr 2 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zwróciła się do radnych i 
Pana Burmistrza  z zapytaniem czy jest propozycja poszerzenia lub 
zmiany porządku obrad Sesji .  
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  ,który poprosił 
o zmianę proponowanego porządku obrad  a dotyczy to zdjęcia z 
porządku obrad projektu uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki z Banku 
Gospodarki Krajowej na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn 
Budowa kanalizacji sanitarnej ,przepompowni ścieków i rurociągów 
tłocznych dla m. Księginki i Małachowo gm. Dolsk wraz z przyłączami 
do istniejącej infrastruktury komunalnej w Dolsku – II etap „. 
Z uwagi na uzyskaną opinię w tej sprawie od Regionalnej Izby 
Obrachunkowej taki projekt uchwały może być podjęty w roku 2015 . 
Tak ,że w tej chwili nie ma możliwości podjęcia takiej uchwały . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała wniosek pod 
głosowanie ,radni  jednogłośnie 13 glosami zatwierdzili proponowany  
porządek obrad Sesji o wycofanie projektu uchwały. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła program Sesji  
/ zał. nr 2 do protokołu /. 
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
2.Przedstawienie porządku obrad . 
3.Przyjecie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Miasta i Gminy . 



4.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy  informacji z 
działalności międzysesyjnej . 
5.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot. : 
 
a/zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i Gminy na 2014 rok  
b/zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Dolsk , 
c/zaciągnięcia pożyczki długoterminowej , 
d/ zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej na 
wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Miejsce spotkań na szklaku 
rowerowym , 
e/zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej na 
wyprzedzające finansowanie inwestycji pn Miejsce spotkań i rekreacji 
we wsi Pokrzywnica ,której celem jest zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej na cele integracji i rekreacji mieszkańców wsi Pokrzywnica 
poprzez wybudowanie i udostepnienie drewnianego wigwamu 
pełniącego  rolę świetlicy wiejskiej, 
f/zaciągniecie pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej na 
wyprzedzające finansowanie inwestycji p;n „ Zagospodarowanie terenu 
w centrum wsi Trąbinek ,której celem jest stworzenie mieszkańcom wsi 
Trąbinek miejsca spotkań poprzez wybudowanie i udostepnienie 
drewnianego wigwamu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej  
g/zbycia nieruchomości położonej  w Mełpinie w drodze 
bezprzetargowej . 
6/Interpelacje i wnioski . 
7.Wolne głosy i wnioski . 
8.Zakończenie obrad Sesji . 
 
3.Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk  
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała radnych ,ze 
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 
przyjęty przez Radę bez zastrzeżeń. 
 
4.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z 
działalności międzysesyjnej / informacja stanowi zał. nr 3 do 
protokołu/. 
 
 Informacja  została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i  
Gminy Henryka Litka  . 
Radni do przedłożonej  informacji nie wnieśli żadnych zapytań. 
 
 
 
 
 



5.Rozpatrzenie projektów uchwał: 
 
 
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 uchwały  
powiedziała ,że  
planowane dochody zwiększa się o kwotę 38.294,-zł i ustala się łączną 
kwotę dochodów na 17863.151,71,-zł . 
Natomiast jeżeli chodzi o wydatki  to proponuje się je zwiększyć o 
planowane wydatki o kwotę 496.294,-zl i ustala się łączną kwotę 
wydatków na 20371.151,71,-zł  
Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 478 tys. zł  
350 tys. zł  z tytułu kredytu na pokrycie udziału własnego w inwestycji 
dofinansowanej z budżetu Unii Europejskiej , 
 - `108 tys. zł z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie 
inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii 
Europejskiej   
- 20 tys, zł  z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ze środków 
publicznych stowarzyszeń . 
Zarówno planowane dochody i wydatki dotyczą takich działów  
budżetu  jak: 
- rolnictwo i łowiectwo  
- transport i łączność 
- administracja publiczna  
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
- obsługa długu publicznego  
- różne rozliczenia   
- oświata i wychowanie  
- - gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
- kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego  
- kultura fizyczna  
Jak widzimy z przedstawionego projektu uchwały jest to uchwała która 
w bardzo znaczny sposób porządkuje wszelkie  dochody i wydatki jakie 
będą realizowane  w ramach naszego budżetu . 
 Radny Jan Rzepczyński – dokonujemy zwiększenia wydatków w 
gimnazjum w dość dużej kwocie  85.800,zl  z czego to wynika . 
Pani Skarbnik Elżbieta Juskowiak – przy zatwierdzaniu budżetu na 
rok 2014  dość dużo zdjęliśmy na płace w Gimnazjum a teraz po 
dokładnym wyliczeniu taka kwota brakuje do końca roku na płace  a jak 
wiemy to musi być zapewnione w 100 % . 
Radni do projektu uchwały nie zgłosili więcej zapytań . 
Przewodnicząca Rady  Janina Pawełczyk poddała projekt pod 
głosowania.  
Uchwała nr XLVIII/336/14 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 4 do protokołu  . 
 
 



b/zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy  ,która wyjaśniła, że uchwała ta ściśle powiązana jest 
ze zmianą  budżetu na rok 2014 – każda zmiana budżetu powoduje ,ze 
zmienia się Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały 
pode głosowanie .  
Uchwała nr XLVIII/337/14 została zatwierdzona 13 glosami i 
stanowi zał. nr 5 do protokołu . 
 
c/ zaciągnięcia  pożyczki . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy  ,która w uzasadnieniu do projektu uchwały 
powiedziała że zaciągniecie  pożyczki  w kwocie 350 tys. zł .pozwoli 
zapewnić sfinansowanie wkładu własnego gminy Dolsk w projekcie pn. 
Poprawa układu komunikacyjnego polegającego na przebudowie dróg 
gminnych  stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434 a 
drogą powiatową nr 4073 P .Przedmiotowy projekt realizowany jest w 
ramach umowy nr uda –RPWP.02.02-30-001/13-00 z Samorządem 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu .Spłata pożyczki nastąpi w 
12 ratach kwartalnych . 
Wskazany projekt  podlega dofinansowaniu w 80 % kwoty całkowitych 
wydatków kwalifikowanych . 
Zgodnie  z art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych ,zaciągnięte 
zobowiązanie nie wpłynie na ustawowe limity zadłużenia  
Skutki finansowe niniejszej uchwały zostały określone w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Dolsk . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań ,. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawelczyk poddała projekt uchwały pod 
glosowanie . 
Uchwała nr XVIII/338/14 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi 
zał. nr 6 do protokołu . 
 
d/zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej na 
wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Miejsce spotkań na 
szlaku rowerowym . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu powiedziałaś ,że w związku z 
możliwością uzyskania  pożyczki na wyprzedzające finansowanie w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 Na 
preferencyjnych warunkach oprocentowanej 1 % w stosunku rocznym z 
budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego  
na realizacje przedsięwzięcia – Miejsce spotkań na szlaku rowerowym 
na kwotę 58 tys. zł  to jest budowa dwóch wigwamów w miejscowości 
Brześnica i Lipówka . 



Pożyczka zostanie spłacona z pomocy udzielonej przez Samorząd 
Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  po 
zakończeniu i rozliczeniu inwestycji . 
Z uwagi na to, że zadanie to będzie realizowane w drugim półroczu 
2014 roku a zwrot dopiero po zakończeniu inwestycji musimy się liczyć 
z taka możliwością ,że ten zwrot będzie dopiero w roku 2015  a faktury 
musimy zapłacić po zakończeniu zadania . 
Radni nie zgłosili do projektu uchwały żadnych zapytań . 
Projekt uchwały Nr XLVIII/339/14  Przewodnicząca Rady poddała pod 
głosowanie . 
Uchwała została zatwierdzona 13 głosami i stanowi zał. nr 7 do . 
 
e /zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej na 
wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Miejsce spotkań i 
rekreacji we wsi Pokrzywnica ,której celem jest zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na cele integracji i rekreacji  mieszkańców  
wsi Pokrzywnica poprzez wybudowanie i udostępnienie 
drewnianego wigwamu pełniącego rolę świetlicy wiejskiej. 
 
Projekt tej uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy ,gdzie uzasadnienie  do tego projektu jest takie samo 
jak do poprzedniej podjętej uchwały ,chcemy zapłacić za wykonanie 
zadania po jego wykonaniu z tym ,że refundacja może nastąpić w roku 
2015 .  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr XLVIII/ 340/14 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 8 do protokołu . 
 
f/ zaciągnięcia  pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na 
wyprzedzające finansowanie inwestycji  pn. Zagospodarowanie 
terenu w centrum wsi Trąbinek ,której celem jest tworzenie 
mieszkańcom wsi Trąbinek  miejsca spotkań poprzez wybudowanie 
i udostepnienie drewnianego wigwamu pełniącego rolę świetlicy 
wiejskiej . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak – Skarbnik 
Miasta i Gminy ,która wyjaśniła ,że jest to następny projekt uchwały 
dot. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie  w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  i uzasadnienie  do podjęcia 
tej uchwały jest takie samo jak w poprzednio podjętych uchwałach gdyż 
mamy świadomość ,że to zadanie również  zostanie wykonane w tym 
roku natomiast refundacja z województwa nastąpi w roku 2015  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań. 

Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr XVIII/341/14  została zatwierdzona 13 glosami i 
stanowi zał. nr 9 do protokołu . 
 



g/zbycia nieruchomości położonej w Mełpinie w drodze 
bezprzetargowej . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu powiedziała, że 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mórce  złożyła wniosek o 
umożliwienie wykupu  działki  położonej   w Mełpinie ,która dzieli 
ośrodek gospodarczy w Mełpinie na dwie części . 
Działka zbywana jest w celu poprawienia warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych i powiększenie gospodarstwa rolnego. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione , 
Radny Kamil Jankowiak – proszę od dokładne wyjaśnienia jaka to jest 
działka / droga/ czy gruntowa czy asfaltowa . 
Pani Maria Marchlewska – chcemy zbyć działkę ,która stanowi drogę 
ale drogę gruntową . 
Uchwała została poddana pod głosowanie .  
Uchwała nr XVIII/342/14 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi 
zał. nr 10 do protokołu . 
 
6/.Interpelacje i wnioski 
 
Radny Jan Rzepczyński – czy lokalizacje na postawienie tych 
wigwamów są uzgodnione . 
Pani Maria Marchlewska – tak wszystkie lokalizacje są uzgodnione 
Radna Renata Jankowiak – proszę o interwencje w sprawie wycięcia 
gałęzi na drodze Borek – Pokrzywnica/gałęzie wchodzą na drogę / 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – w tej sprawie w ubiegłym tygodniu 
zostały wystosowane pismo dla odpowiednich jednostek o 
zainteresowanie się tym tematem . 
Radny Kazimierz Pepliński – ulica Brzozowa i Szkolna w Dolsku 
ładnie  wykonana ale do kogo należy utrzymanie tych gruntów gdzie 
jest przy tych ulicach zieleń , wszystko zarośnięte  – do kogo należy ten 
grunt . 
Burmistrz Henryk Litka  – grunt należy do gminy  i  zastanie 
uporządkowany . 
Radny Kazimierz Peplinski – wiemy ,ze bierzemy  kolejne pożyczki 
czy one wchodzą do wskaźnika zadłużenia. 
Pani Skarbnik Miasta i Gminy Elżbieta Juskowiak  
Te kredyty nie są brane do wskaźnika zadłużenia – nasz wskaźnik po 
przeliczeniu wynosi poniżej 40 % . 
Radny Hieronim Szczepaniak – czy istnieje możliwość ograniczenia 
szybkości na drodze Drzonek – Wieszczyczyn  
Pan Burmistrz Henryk Litka  – zgłosimy wniosek Pana radnego do 
Zarządu Dróg Powiatowych celem rozpatrzenia  
Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk –czy  są jakieś działania ze  
strony Urzędu w następujących sprawach – w ostatnim okresie 4 
krotnie nie mieliśmy we wsi prądu po 12 godzin – jak my w rolnictwie 
mamy pracować bez prądu ,- druga sprawa czy można pobudzić do 
działania Zarząd Dróg Powiatowych ażeby  zadbał o swoje drogi na 



naszym terenie – dodzwonić do nich się ni można a np. na Kadzyniu 
gałęzie powinny być wycięte . 
Radny Zbigniew Kierzkowski -Komisja Inwestycji i Spraw 
Gospodarczych miała wyjazdowe posiedzeniu na ośrodku na 
Podrzekcie.  
Ośrodek nie był przygotowany do sezonu  ,pole namiotowe zarośnięte   
a szczególnie członkowie Komisji  byli zbulwersowani niechęcia i 
odpowiedziami Kierownika do członków komisji  
Radny Jacek Woroch – nie wiem w jakim okresie członkowie Komisji  
Pana radnego byli  na ośrodku ponieważ Komisja Oświaty też 
wizytowała ten ośrodek  i miała dobre wrażenie ,ośrodek  było zadbany 
,natomiast co do pracowników  ośrodka nie mamy żadnych zastrzeżeń – 
wrażenie pozytywne. 
Pan Burmistrz Miasta i Gminy – komisje powinny być dobrze 
przyjmowane  i w tej konkretnej sprawie rozmawiałem już z 
Kierownikiem ,który otrzymał odpowiednie upomnienie w tej sprawie . 
Radny Rusiak Zenon - - nie rozumiem wypowiedzi Pana Woroch ale 
też jestem członkiem komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych i mogę 
potwierdzić ,że ośrodek wyglądał nieszczególnie ,był bałagan 
,zniszczony stół bilardowy – ogólne wrażenie negatywne . 
 
. 
7.Wolne głosy  i wnioski. 
 
Pani Krystyna Trybus poruszyła następujące sprawy: 
- proszę o interwencje w sprawie naprawy  tzw. gaski w kierunku od 
ulicy Pocztowej do jeziora – ulega to zapadaniu , 
- koło domu katolickiego prośba o obcięcie gałęzi – dotykają 
przewodów .  
Pani Ewa Roussel – wiemy ,ze Pan Ozwoniarek złożył następny 
wniosek ,czy on będzie pozytywnie załatwiony . 
Pan Burmistrz Miasta i Gminy –na poprzedniej Sesji została zdjęta z 
punktu obrad uchwała o planie zagospodarowania w Lipówce 
,wnioskodawca wycofał się na piśmie  z budowy fermy norek . 
W tej chwili złożył do Urzędu wniosek  na inne przedsięwzięcie ale nie 
jest on przedmiotem dzisiejszej sesji . 
Pani Ewa Roussel – czy ten wniosek będzie rozpatrzony . 
Burmistrz Miasta i Gminy  – wniosek musi być rozpatrzony ,ale po 
uzgodnieniu z Radą tak żeby nie było następnego konfliktu. 
 
8./Zakończenie obrad Sesji. 
 
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która 
stwierdziła ,że porządek obrad został wyczerpany wobec tego 
podziękowała wszystkim za udział i zakończyła obrady XLVIII Sesji 
Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant     Przewodnicząca Rady 
Dorota Praczyk    Janina Pawełczyk   


