
 
 
 
    P R O T O K Ó Ł  
 
  z XLVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
  Odbytej w dniu 21 maja 2014 roku  
 

Radni obecni na Sesji wg zał. listy obecności, która stanowi zał. nr 1 do 
protokołu. 
Ponadto w Sesji uczestniczyli : 
1.Litka Henryk – Burmistrz MiG  
2.Liliana Lenarczyk śurczak – 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.Slicja Olschak Kierownik OPS  
8.Witold Opielewicz – Kierownik OSiR  
9.Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej . 
   
 
  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. Przedstawieni porządku obrad Sesji .zał.nr 2 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zwróciła się z zapytaniem do radnych 
i Pana Burmistrza czy jest propozycja poszerzenia lub zmiany porządku obrad 
Sesji . 
Radni nie wnieśli do proponowanego porządku obrad Ŝadnych zmian wobec 
tego Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad Sesji : 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
2.Przedstawienie porządku obrad .. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
4.Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy informacji z działalności 
międzysesyjnej . 
5.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot. : 
a/ zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budŜetu za 2013 rok , 
b/ absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk , 
c/ zmiany uchwały w sprawie budŜetu miasta i gminy na 2014 rok , 
d/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk. 
6. Interpelacje  i wnioski  
7. Wolne głosy i wnioski . 



  . 
 

3.Przyjęcnie protokołu z obrad XLV 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 . 
Poprawek nie zgłoszono . 
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 stanowi zał. nr 3 do protokołu /. 
 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Henryka Litka . 
Radni do przedłoŜonej informacji nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
 
5.Przedstawienie projektów  uchwał dot.  
 
a. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz  z 
sprawozdaniem  z wykonania budŜetu za 2013 rok  
 . 
W pierwszej kolejności glos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka, 
który przedstawił podstawowe dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania 
budŜetu za 2013 rok. 
Na zaplanowane dochody w kwocie 21.403.434,64,-zł uzyskano 21.089.245,76 
,-zł co stanowi 98,53 %    
Natomiast wydatki gdzie plan wynosił 16.883,64,-zl realizacja wyniosła 
16.414.9378,26 ,-zł co stanowi 97,23 % . 
Następnie przedstawił wszystkie wydatki ,które były realizowane jako 
inwestycje  w jednostkach budŜetowych  i zakładach budŜetowych. 
Wszystkie te wydatki  na plan 1.235.942,-zl zostały zrealizowane na kwotę 
1.112.263,zł co stanowi 89,99 %  
Są to zadanie które będą realizowane w roku 2014 natomiast ich rozpoczęcie  
nastąpiło w roku 2013 . 
DuŜa część wydatków w budŜecie to wydatki na utrzymanie gimnazjum, szkół 
,przedszkoli oraz dowóz dzieci. 
Pozostałe wydatki w budŜecie dotyczą udzielonych  dotacji do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej ,Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
,Ośrodka Pomocy Społecznej ora z biblioteki. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziłaś ,ze radni z wykonaniem 
budŜetu zostali szczegółowo zapoznani  na wspólnym posiedzeniu radnych  
gdzie zostały wyjaśnione wszystkie wątpliwości  oraz udzielono 
szczegółowych wyjaśnień dotyczących wykonania tego budŜetu. 
Radni nie zgłosili Ŝadnych zapytań do sprawozdania wobec tego 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr XLVI/328/14 została zatwierdzona 14 głosami / w Sali wyszedł 
radny Roman Drews  / i stanowi zał. nr 4 do protokołu . 



   
b/ Absolutorium  Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk  
. 
W pierwszej kolejności głos zabrała Pani Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk ,która stwierdziła ,ze sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta i 
gminy za rok 2013  zostało omówione i zatwierdzone w ramach 
wcześniejszego punktu obrad ,poprosiła Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej o przedstawienie wniosku opracowanego na podstawie 
przeprowadzonych kontroli wykonania budŜetu miasta i gminy Dolsk za rok 
2013 .  . 
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Drews ,który 
odczytał wniosek podpisany przez wszystkich członków komisji Rewizyjnej o 
udzielenie Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Henrykowi Litka absolutorium 
z wykonania budŜetu gminy Dolsk za rok 2013 . / zał. nr 5 do protokołu / 
Następnie Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
i Gminy .w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania 
budŜetu gminy za rok 2013 . 
Opinia pozytywna z zastrzeŜeniami /zał. nr 6 do protokołu /. 
W związku z tym, Ŝe wykonanie budŜetu zostało szczegółowo omówione na 
wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady  ,radni nie zgłosili Ŝadnych 
dodatkowych zapytań oraz nie podjęli dyskusji na temat przedstawionych 
wniosków oraz opinii w sprawie udzielenia Panu Burmistrzowi absolutorium . 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie  . 
Uchwała nr XLVI/329/14 .została zatwierdzona 15 głosami i stanowi 
zał. nr 7 do protokołu . 
W tym punkcie obrad głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka, 
który podziękował wszystkim za jednomyślność przy udzielaniu absolutorium i 
za zaufanie jakim go w ten sposób radni obdarzyli 
 
c/zmiany uchwały w sprawie budŜetu miasta i gminy na 2014 rok  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 
Gminy ,która w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała ,Ŝe w tej 
uchwale  przenosimy fundusze na inne paragrafy  oraz ujmujemy otrzymana 
dotację na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego . 
Radni nie zgłosili do projektu uchwały Ŝadnych zapytań . 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod 
głosowanie . 
Uchwała nr XLVI/330/14 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 MiG ,która 
w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe zmieniając uchwałę w sprawie  budŜetu miasta 
i gminy na rok 2014 zobowiązani jesteśmy uwzględnić te wszystkie zmiany w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk. 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
głosowanie  
.  
Uchwała nr XLVI/331/14 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. 
nr 9 do protokołu . 
 
 
6. Interpelacje i wnioski . 
Radni w tym punkcie obrad nie zabrali głosu . 
 
7.Wolne glosy i wnioski  
Nie zgłoszono Ŝadnych zapytań . 
 
8.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 XLVI  Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk . 
 
 
Protokolant       Przewodnicząca Rady 
 
Stefania Gagat      Janina Pawełczyk   
 
 
 


