
 
    P R O T O K Ó Ł  
 
  z XLVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 
  odbytej w dniu 25 czerwca 2014 roku   
 
 

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

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 
1. Litka Henryk – Burmistrz MiG 
2. Liliana Lenarczyk Żurczak – Sekretarz MiG  
3. Elżbieta Juskowiak – Skarbnik MiG  
4. Mirela Godawa – Kierownik Referatu Obywatelskiego 
5. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego , 
6. Daria Rosiak  – Kierownik Biblioteki  
7. 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 11 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 . 
Radni nie wnieśli  do proponowanego porządku obrad  żadnych zmian  
natomiast glos w tej sprawie zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka . 
Zabierając głos Burmistrz poprosił o wykreślenie z porządku obrad projektu 
uchwały dot.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Lipówka . 
Jak wiemy wokół tej sprawy dot. miejscowości Lipówka jest dużo 
niedomówień i wobec tego nie chcemy  w szybkim tempie  podejmować 
następnej kontrowersyjnej uchwały stąd prośba o wycofanie tego projektu 
uchwały z porządku obrad Sesji. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała wniosek pod głosowanie  
,radni jednogłośnie 11 głosami zatwierdzili  poprawiony porządek  obrad Sesji 
o wycofanie proponowanego projektu uchwały . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  przedstawiła program Sesji. 
  
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
2.Przedstawienie porządku obrad . 
3.Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. 



4.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy  informacji z działalności  
międzysesyjnej  . 
5.Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu gospodarki odpadami w gminie 
Dolsk . 
6.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.  
a/ przystąpienia Gminy Dolsk do Partnerstwa z Powiatem Śremskim w 
realizacji projektu pod nazwa ‘Pokonać wykluczenie „.Aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie 
śremskim.” 
b/nabycia nieruchomości położonej w Księginkach, 
c/zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014 rok , 
d/zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 
Gminy  Dolsk, 
7.Interpelacje i wnioski . 
8.Wolne głosy i wnioski. 
9.Zakończenie obrad Sesji . 
 
3.Przyjęcie protokołu z obrad  XLVI Sesji Rady Miasta mi 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 powyższym Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został  
przez Radę przyjęty bez zastrzeżeń. 
 
4.Przedstawieni przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z 
działalności międzysesyjnej / 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. Przedstawienie informacji dot. funkcjonowania gospodarki odpadami w 
gminie Dolsk/ informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu /. 
W pierwszej kolejności głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka, 
który przedstawił  historię  wstąpienia gminy Dolsk do Selektu . 
Pierwsza uchwała w tej sprawie została podjęta w 2014 roku . 
Natomiast w roku 2006  Selekt otrzymał grunty od gminy Czempin pod 
budowę . 
Następnie informację w sprawie wykonania budżetu oraz złożonych deklaracji 
przez mieszkańców gminy Dolsk przedstawił Pan Marek Gogół pracownik 
Urzędu  
Pan Marek Gogół powiedział między innymi ,że ogółem dochody w 2013 roku 
zostały wykonane na poziomie 98 % . 
Plan dochodów całego Selektu wynosił 21.878.837,-zł , natomiast wykonanie 
wynosiło 21.377.123,-zl.  
 Jeżeli  spojrzymy na naszą  gminę to przedstawia to się następująco  . 
Wg posiadane informacji do końca 2013 roku złożono z naszej gminy 1497 
deklaracji .  



- ilość wysłanych upomnień 84 , 
- przypis na dzień 1.7.2013 wynosił 370.674,-zł  
- wykonanie 318.095,-zł 
- zaległości 52.991,-zł  tj 85,82 %. 
Natomiast jeżeli chodzi o rok 2014 to ilość złożonych deklaracji wzrosła do 
1508 sztuk  natomiast ilość wysłanych wezwań 113 oraz przygotowano 76 do 
wysłania . 
Jeżeli chodzi o dokonywanie wpłat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 maja 
2014  to  
= przypis 303.639,-zł  
- wpłaty  261.725,-zl  
- zaległość 44.683,-zł tj 86,20 %  
Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia tak ,że liczymy ,że 
zaległości stopniowo będą malały.  
W ostatnim okresie został sporządzony  po weryfikacji nowy wykaz właścicieli 
nieruchomości ,gospodarstw rolnych i działek i liczymy ,że w ten sposób 
liczba deklaracji znacznie wzrośnie. 
Radny Jacek Woroch – nieznacznie ilość deklaracji wzrosła czy jest 
możliwość uzyskania informacji jak to się przedstawia w poszczególnych 
miejscowościach. 
Pan Marek Gogół – jeżeli będzie taka wola radnych to na najbliższe 
posiedzenie Rady zrobimy takie zestawienie . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – czy wszystkie  działki 
rekreacyjne tez zostały wykazane do opłaty za śmieci . 
Pan Marek Gogół – tak zostały wykonane ,ale jak nie ma tam meldunku to 
właściciele muszą to wyjaśniać w Selekcie. 
Radny Kamil  Jankowiak  - czy jest jakaś możliwość obniżenia stawek za 
wywóz nieczystości. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka – tak jest to rozpatrywane ale jak 
będą pełne dane za rok 2014  i to będzie podstawa do przeprowadzenia analizy 
wykonania całego budżetu . 
Radny Kazimierz Pepliński – co dalej z utworzeniem punktu odbioru jaki 
miał być utworzony na Krupczynie . 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  
To jest ciągle aktualne ,jednak Selekt  wystąpił o środki do Funduszu Ochrony 
Środowiska  na wybudowanie punktów odbioru  na odpady wielogabarytowe . 
Selekt złożył wniosek na wybudowanie  19 takich punktów i liczymy ,że 
jesienią  to będzie realizowane tym bardziej ,że wnioski zostały przyjęte do 
realizacji . 
 
Z Sali obrad za zgoda Przewodniczącej Rady wyszedł radny Kazimierz 
Pepliński – pozostało na sali 10 radnych . 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot. 
  
a/ przystąpienia Gminy Dolsk do Partnerstwa z Powiatem Śremskim w 
realizacji projektu pod nazwa „Pokonać wykluczenie .Aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 
powiecie Śremskim . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Olschak Kierownik OPS ,która w 
uzasadnieniu powiedziała że Gmina Dolsk – Ośrodek Pomocy Społecznej  
realizował już w roku 2012  projekt systemowy  
pn Chcesz – możesz  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . 
Zgodnie w Zapisami Planu  Działania na lata 2014-2015  w roku 2014  
beneficjentem projektów systemowych są powiatowe Centra pomocy rodzinie 
a projekty realizowane są w partnerstwie  z gminami  . 
Nieprzystąpienie do realizacji projektu systemowego w ramach partnerstwa 
wykluczy się z możliwości pozyskania przez gminę środków z Europejskiego  
Funduszu Społecznego na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym – klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku . 
Koszty zawiązane z realizacja projektu zostaną sfinansowane ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  przez powiatowe  centra pomocy 
rodzinie oraz lidera . 
Obowiązkiem gminy będzie zatrudnienie pracownika socjalnego na którego 
wynagrodzenie gmina otrzyma fundusze . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zastrzeżeń i zapytań  
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod 
głosowanie.  
Uchwała Nr XLVII/ 332/14 została zatwierdzona 10 głosami i stanowi zał. 
nr 5 do protokołu . 
 
b/ nabycia nieruchomości położonej w Księginkach. 
  
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu  
Gospodarczego ,która w uzasadnieniu  do projektu uchwały powiedziała ,że  
chcemy poprzez podjęcie tej uchwały  dokonać  zakupu  na własność Gminy 
Dolsk   działek położonych w Księginkach  z przeznaczeniem na potrzeby 
kulturalno – rekreacyjne lokalnej społeczności. 
 Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań wobec tego 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
glosowanie . 
Uchwała nr XLVII/333/14 została zatwierdzona 10 głosami i stanowi zał. 
nr 6 do protokołu . 
 
c/ zmiany uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2014 rok. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Elżbieta Juskowiak 
,która w uzasadnieniu do projektu powiedziała miedzy innymi ,że zwiększa się 
planowane dochody o kwotę 160.691,-zł i ustala się łączną kwotę dochodów  
na 17 802.988,17,-zł. 
Natomiast zwiększa się planowane wydatki o kwotę 415.691,-zł i ustala się na 
łączną kwotę wydatków 19.852.988,71,-zł . 



Szczegółowe informacje odnośnie zwiększonych przychodów i rozchodów 
zostały ujęte w uzasadnieniu do uchwały i przestawiają się one następująco: 
Dział rolnictwo  
Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 84.548,-zł w związku 
z niezakwalifikowaniem się trzech złożonych wniosków do odnowy wsi . 
 
Transport i łączność\ 
Zwiększa się planowane wydatki w tym dziale  o kwotę 61.977,-zl  w 
szczególności na zakup usług pozostałych oraz  wydatki inwestycyjne  - 
poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku zagospodarowanie rynku  
Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się planowane dochody z tytułu opłaty  
dot. wzrostu wartości działki o kwotę 17.020,zł. 
Administracja publiczna  
Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 16.801,-
zł oraz różne opłaty i składki o kwotę 17.630,-zł. 
Zwiększa się planowane dochody o kwotę 25.000,-zł z tytułu odsetek 
bankowych o lokat mniejsza się planowane 
Oświata i wychowanie  
- zwiększa się planowane wydatki szkoły podstawowej na  
 - wynagrodzenie osobowe pracowników  80 tys. zł 
- składki na ubezpieczenie społeczne         17 769,-zl 
- zakup materiałów i wyposażenia                3 tys. zł 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , na modernizację budynku w 
Małachowie o kwotę  149 tys. zł, 
- zwiększa się planowane dochody z tytułu darowizn o kwotę 10.200,-zł  oraz 
zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 10.200,-zl na zakup 
placu zabaw dla Przedszkola w Wieszczyczynie   
- zwiększa się wydatki inwestycyjne na modernizację Przedszkola w Dolsku o 
kwotę 61 tys. zł.  
Pozostałe zmniejszenia oraz zwiększenia dotyczą pomocy społecznej, .gdzie 
następują przeniesienia między paragrafami. 
Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr XLVII/334/14 została zatwierdzona 10 głosami i stanowi zał.nr 
7 do protokołu . 
 
d/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 
Gminy Dolsk   
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 
Gminy ,która wyjaśniła, że ta uchwała jest ściśle powiązana z uchwałą 
budżetową, wszystkie zmiany w budżecie musza znaleźć odzwierciedlenie w 
tej uchwale . 
Radni do przełożonej uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie. 
Uchwała nr XLVII/335/14została zatwierdzona 10 głosami i stanowi zał.nr 
8 do protokołu . 
 



 
 
 
7.Interpelacje i wnioski . 
 
W tym punkcie obrad nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji. 
 

  8.Wolne glosy i wnioski  
 

Radny Jankowiak Kamil        
        - zapytanie do Pana Burmistrz – czy jest już odpowiedz w sprawie 
kursu autobusu PKS przez Rusocin . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – wystosowaliśmy w tej sprawie pismo do 
PKS ale żadnej odpowiedzi do tej pory nie ma  . 
Wiemy jednak ,że PKS nie jest zainteresowany uruchomieniem tego kursu 
,gdyż po zbadaniu wyniku finansowego  tą linie wycofano . 
Prowadzimy jednak w tej sprawie rozmowy ze Śremem  ale do Śremu musimy 
dopłacić  pewne kwoty z budżetu gminy. 
Jeżeli będę znał szczegóły w tej sprawie to natychmiast  radnych o tym   
powiadomię i podejmiemy wspólnie decyzje . 
Pan Michał  Król  – kancelaria prawna z Poznania  
Podziękował w imieniu grupy mieszkańców Lipówki  / którzy byli obecni na 
Sesji o wycofaniu projektu uchwały  dot. przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miejscowości Lipówka . 
Według posiadanej wiedzy  ,macie Państwo złe studium i podjęcie takiej 
uchwały byłoby niecelowe . 
Pani Ewa Roussel – co wobec tego dalej z budową fermy norek – Panie 
Burmistrzu obiecał nam Pan na spotkaniu, że podejmie Pan decyzję w ciągu 10 
dni , nadal nie mamy w tej sprawie odpowiedzi  
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka –  rozumiem Pani pytanie ,gdyż 
taką obietnicę dałem ,przeprowadziłem rozmowę z potencjalnym inwestorem  
,który miał złożyć w tej sprawie pismo o wycofanie się z inwestycji . 
Do tej pory takie pismo do Urzędu nie wpłynęło . 
Czekamy na pisemna informacje w tej sprawie . 
Nie mogę zakończyć postepowania w tej sprawie – jednak  liczę ,że to 
wszystko zmierza do unieważnienia budowy fermy w Lipówce . 
Pan Ozwoniarek –inwestor dot budowy fermy norek – liczyłem na to ,że radni 
na dzisiejszej sesji podejmą nową uchwałę ,gdzie będę mógł rozpocząć inną 
działalność  i pismo o rezygnacji mam przygotowane i był złożył do Urzędu . 
W tej chwili nie wiem na czym stoję 
.Mieszkańcy obawiają  się wszelkich inwestycji ale ja nie chce nikomu 
zagrażać . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – wobec takiej sytuacji proszę 
może inwestor porozmawia z mieszkańcami Lipówki i dojdą do porozumienia. 
Należy tu docenić dobrą wolę Pana Burmistrza, że zdecydował się na 
wycofanie tego projektu uchwały ,jednak  liczę na to ,że nastąpi w tej kwestii 
porozumienie między inwestorem a mieszkańcami Lipówki . 



Pan Ozwoniarek – inwestor – ja mam pismo o rezygnacji budowy fermy 
norek przygotowane i tez jestem zdania ,że po rozmowie z mieszkańcami 
natychmiast  to pismo dostarczę do Urzędu. 
Pani Ewa Roussel   - liczymy na to ,ze dobra wola ze strony Pana Burmistrza 
zaowocuje tym ,że będzie spokój w Lipówce ,ponieważ my jesteśmy 
przygotowani na różne scenariusze ,dostarczyliśmy radnym opracowania 
prawne  oraz regulujące różne kwestie  dot. ochrony środowiska ,mamy jeszcze 
w opracowaniu  dokumentacje   hydrogeologiczną i też to dostarczymy 
radnym. 
 
9.Zakończenie obrad Sesji . 
 
Zabierając głos Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła ,że 
porządek obrad został wyczerpany i zamknęła obrady XLVII Sesji Rady 
Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady 
 
Stefania Gagat     Janina Pawełczyk    


