
 
 
    P R O T O K Ó Ł  
 
 
 
  Z XLV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
  Odbytej w dniu 30 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 MJiG  
  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.Alicja 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 14 radnych ,wobec tego Rada 
władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 
W tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady powitała znajdującego się 
na Sali Komendanta Państwowej StraŜy PoŜarnej w Śremie Sławomira 
Drozda.   
 
2.Przedstawienie porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zwróciła się z zapytaniem 
do radnych i Pana Burmistrza czy jest propozycja poszerzenia lub 
zmiany porządku obrad Sesji .  
W sprawie poszerzenia porządku obrad Sesji głos zabrał Burmistrz 
Miasta i Gminy Henryk Litka  ,który poprosił o zmianę porządku 
obrad . 
W zaproszeniu była ujęta uchwała dot. zmiany budŜetu na rok 2014 
Burmistrz poprosił o wykreślenie tego projektu uchwały ,gdyŜ  
dotyczyła ona wypłaty za olej napędowy / zostało to juŜ wypłacono 
rolnikom /i zastąpienie tej uchwały  innym projektem uchwały który 
będzie dotyczył  zbycia nieruchomości niezabudowanych połoŜonych w 
Nowieczku w drodze przetargu . 
Radni do proponowanych zmian nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń ,. 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany  
porządek obrad Sesji. 



1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad  
2. Przedstawienie porządku obrad . 
3. Przyjęcie  protokołu z obrad XLIV 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//Miejsko Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych w Dolsku , 
b/Ochotniczych StraŜy PoŜarnych , 
c/w zakresie realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami . 

   6.Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot. : 
a/zbycia nieruchomości niezabudowanych połoŜonych w 

Nowieczku w drodze przetargu, 
b/ zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dolsk, 
c/wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i lokali 

uŜytkowych wraz  z udziałem w prawie własności działki , 
d/zbycia nieruchomości połoŜonej  w Ostrowiecznie w drodze 
bezprzetargowej , 
e/zaopiniowanie połączenia gmin w celu otworzenia okręgu 

wyborczego do Rady Powiatu Śremskiego, 
f/wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiących mienie gminne. 
7.Oświadczenie Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie wyraŜenia 
sprzeciwu wobec zamiaru wpisania złóŜ znajdujących się na terenie 
gminy Dolsk do wykazu złóŜ o znaczeniu strategicznym . 
8.Interpelacje i wnioski. 
 9.Wolne glosy i wnioski . 
10.Zakończenie obrad Sesji . 
 
3.Przyjecie protokołu z obrad XLIV 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 sprawozdań z działalności w roku 2013 : 
 
a/Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywani  Problemów 
Alkoholowych w Dolsku . 
Sprawozdanie zostało przedstawione przez Panią Katarzynę Chojnacka  
członka tej Komisji / sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu . 
Radni do przedłoŜonego sprawozdania nie zgłosili Ŝadnych zapytań. 
 
 
b/Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
   
Sprawozdanie zostało przedstawione przez Komendanta Gminnego 
OSP Andrzeja Ratajczaka ./ sprawozdanie stanowi zał.. nr 5 do 
protokołu  . 
Radny Jacek Woroch – w ostatnim okresie zauwaŜyliśmy kłopoty z 
łącznością  straŜaków czy w tym kierunku nastąpi poprawa  poniewaŜ 
jest to uciąŜliwe  bo w jaki sposób mogą się dowiedzieć o poŜarze albo 
o innych zdarzeniach  
Andrzej Ratajczak -  tak w tej chwili mamy z tym kłopot ,wszedł tu 
inny operator  i system nie działa dobrze  ,ale mam nadzieje ,ze w 
najbliŜszych dniach ulegnie poprawie . 
Radny Jan Rzepczyński-  ilu jest  czynnych  członków OSP  
Andrzej Ratajczak – ogółem jest członków 174 ,jednak czynnych  
,którzy  maja uprawnienia i są po szkoleniach BHP  jest duŜo mniej  
Masłowo  16 
Dolsk 27  
 Lubiatowo 12  
 Małachowo 4  
ChociaŜ liczba nie jest duŜa to tam gdzie są samochody  to mamy 
kierowców ,jedynie jest problem  w jakiej porze wybuchnie poŜar lub 
jest zdarzenie i czy członkowie nie są w pracy – wtedy szukamy kto ma 
jechać do tego poŜaru. 
ZaangaŜowanie wszystkich ochotników jest tak duŜe ,Ŝe tu w tym 
miejscu naleŜy im się wszystkim pochwała .                    
Radna Wiesława Szermelek – w przedłoŜonym sprawozdaniu 
słyszeliśmy ,Ŝe na ekwiwalent wydaliśmy tylko 3 tys. zł . 
- czy nie moŜna by więcej im płacić za te akcje . 
Andrzej Ratajczak – ekwiwalent jest tylko płacony za udział w akacji 
a nie za to ,ze się jest straŜakiem . 
Wypłatę otrzymują zgodnie z uchwałą rady / stawka godzinowa jest na 
najwyŜszym poziomie / . 
Głos zabrał Komendant Powiatowy StraŜy PoŜarnych Sławomir Drozd 
,który podziękował za zaproszenie na obrady Rady . 
Byłem na Sesji Rady Powiatu, gdzie przedstawiałem sprawozdania z 
działalności . 
Następnie przedstawił krótką informację z działalności straŜy . 
StraŜ zawodowa jest w swej działalności wspierana przez Ochotnicze 
StraŜe PoŜarne i takim dobrym przykładem są Ochotnicze StraŜe 
PoŜarne w gminie Dolsk . 
Ich obecność jest zawsze tam gdzie ktoś potrzebuje pomocy . 



Są to ochotnicy,  którzy w pełni zasługują na słowa pochwały. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Głos zabrała Pani Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która 
podziękowała  za przedstawienie sprawozdań . 
KaŜde z tych sprawozdań dotyczyło innej działalności ale jak waŜnej 
dla naszego społeczeństwa . 
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  ,który 
równieŜ podziękował za przedstawienie tak obszernych sprawozdań 
,podziękował za ich przedstawienie oraz za dotychczasową pracę 
zarówno Komisji Alkoholowej jak i straŜaków .Wiemy ,Ŝe  zadania 
jakie przed nimi stoją są bardzo trudne. 
Wykonywane są jednak bardzo dobrze i tu składam na ręce  tych osób 
,które te sprawozdania przedstawiały podziękowania ,które naleŜy 
przekazać wszystkim osobą  działającym w tych organizacjach. 
  
c/w zakresie realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami . 
 
Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2013 przedstawiła Pani 
Mirela Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego ,która miedzy 
innymi powiedziała, Ŝe współpraca z organizacjami pozarządowymi 
prowadzona była w zakresie wsparcia finansowego i opierała się na 
zasadach pomocniczości , suwerenności stron partnerstwa efektywności 
jawności i uczciwej konkurencji. 
Według złoŜonych sprawozdań przez podmioty które te dotacje 
otrzymały zadania zostały w pełni zrealizowane zgodnie ze złoŜonymi 
wcześniej ofertami / sprawozdanie  stanowi zał.nr 6 do protokołu. 
 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot :\ 
 

a/zbycia nieruchomości niezabudowanych połoŜonych w 
Nowieczku w drodze przetargu. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 
Kierownik  Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła, Ŝe do 
sprzedaŜy proponuje się działki które stanowią własność gminy 
Dolsk . 

Są to tereny w środku wsi i liczymy ,Ŝe będą zainteresowani kuponem 
tych działek.\ 
Radni do projektu uchwały nie zgłosili Ŝadnych zapytań wobec tego 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła glosowanie 
nad projektem przedstawionej uchwały . 
Uchwała nr XLV/322/14 została zatwierdzona jednogłośnie / 14 
głosami / i stanowi zał. nr 7 do protokołu . 
 
 
 



b/ zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Dolsk. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego  ,która wyjaśniła ,Ŝe dla uregulowania 
wszystkich kwestii dot.  zasad udzielania dotacji celowej proponuje się 
wywołanie tej uchwały. 
Uchwała taka była podjęta w roku 2011 jednakŜe na zmieniające się 
przepisy  jest celowość podjęcia nowej uchwały . 
Wiemy, Ŝe w roku 2013 nie  udzielaliśmy takiej dotacji jednakŜe w 
budŜecie roku 2014 są to to zabezpieczone fundusze .  
Tak ,Ŝe po ogłoszeniu tej uchwały w Dzienniku Województwa 
Wielkopolskiego będzie moŜna takie wnioski składać  
Załącznikami do tej uchwały są  projekty wniosków jakie będą 
obowiązywać przy staranie się o taką dotację  
Radny Jankowiak Kamil – czy jako radny mogę z takiej dotacji 
skorzystać i czy w tej chwili są wnioski oczekujące . 
Pani Maria Marchlewska – nie ma Ŝadnych przeszkód aŜeby Pan z 
takiej dotacji skorzystać ,ale tylko w takim przypadku  gdy Pana 
nieruchomość znajduje się w opracowanej koncepcji 
Wnioski będą składane i w takiej kolejności będą rozpatrywane aŜ do 
wyczerpania środków  nie załatwione nie będą wnioskami 
oczekującymi na następny rok ,naleŜy w takim przypadku złoŜyć 
ponowny wniosek . 
Radny Zenon Rusiak – czy nie naleŜałoby ponownie opracować 
nowej koncepcji w tym zakresie ,poniewaŜ Gawrony mogłyby  wtedy 
skorzystać z kanalizacji i być podłączone  do Śremu / kanalizacja jest 
juŜ podłączona do Pełczyna/. 
Burmistrz MiG Henryk Litka   - taka koncepcja gminy była w tym 
zakresie opracowana i uwaŜam ,Ŝe moŜna pomyśleć o jej uzupełnieniu 
uwzględniając głos Pana radnego w tej sprawie .  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie. 
Uchwała nr XLV/232/14 została  zatwierdzona 14 glosami i stanowi 
zał. nr 8. 
 
c/ wyraŜenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych i lokalu 
uŜytkowego wraz z udziałem w prawie własności działki. 
 
Projekt uchwały  przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego wyjaśniając ,ze dotyczy to budynku w 
Dolsku na ul. Kosciankiej14 ,gdzie znajdują się 3 mieszkania oraz 
lokalu uŜytkowego / po weterynarii / który  będzie sprzedany w drodze 
przetargu . 
Jak wiemy juŜ w ubiegłym roku chcieliśmy to przeznaczyć do 
sprzedaŜy były jednak wokół tego pewne zawirowania . 
Budynek ten jest własnością gminy w tej chwili bardzo niszczeje od lat 
nie jest remontowany .                                       



Radny Zbigniew Kierzkowski – proszę radnych o nie glosowanie za 
podjęciem tej uchwały poniewaŜ uwaŜam ,ze to powinno być 
własnością  Bractwa Kurkowego .- chcecie sprzedać to co powinno być 
kogoś innego. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak wiem, Ŝe Bractwo Kurkowe liczy 
,Ŝe zmienią się przepisy i otrzymają to na własność .  
W tej chwili nic w tej kwestii się nie dzieje . 
Budynek był wybudowany przez wojną przez Bractwo Kurkowe , 
następnie spalił się i został odbudowany przez Państwo i był własnością 
Skarbu Państwa . 
Przy komunalizacji budynek stal się własnością  Gminy Dolsk . 
Tak jak juŜ było powiedziane , budynek wymaga remonty z roku na rok  
niszczeje . 
Radny Kazimierz Pepliński – czy w tej chwili są  jakieś przesłanki ,ze 
Bractwo Kurkowe to odzyska . 
Pani Maria Marchlewska -  nie ma Ŝadnych przepisów na to i nikt nad 
tymi przepisami nie pracuje. 
Radny Jankowiak Kamil – niech budynek idzie na sprzedaŜ a jak by 
Bractwo Kurkowe w przyszłości miało to odzyskać to otrzyma 
rekompensatę od Państwa za utracony majątek . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie 
nad projektem przedstawione uchwały .                                                                                                                                                                                          
Radni głosowali w następujący sposób : 
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych  
1 radny był przeciw podjęciu tej uchwały  
4 radnych wstrzymało się od głosu  
Przewodnicząca Janina Pawełczyk stwierdziła Ŝe uchwała  
Nr XLV/324/14 została podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu. 
 
d/zbycia nieruchomości połoŜonej w Ostrowiecznie w drodze 
bezprzetargowej . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu  do projektu uchwały 
powiedziała ,ze o wykup tej działki ,która stanowi  droge wystąpiła z 
wnioskiem Pani Mróz- KręŜelewska. 
Po sprawdzeniu tego wszystkiego w terenie moŜna powiedzieć ,ze inne 
osoby nie są zainteresowane tą drogą z uwagi na to Ŝe innych rolników 
grunty nie przylegają do tej drogi . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie 
nad projektem uchwały  
Uchwała nr XLV/325/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
 zał. nr 10 do protokołu . 
 
e/zaopiniowanie połączenia gmin w celu utworzenia okręgu 
wyborczego do Rady Powiatu Śremskiego, 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk śurczak 
Sekretarz MiG ,która w uzasadnieniu deo projektu uchwały 
stwierdziła ,ze Rada Powiatu Śremskiego jest zobowiązania do podjęcia  



uchwały o utworzeniu okręgów wyborczych w wyborach do Rady 
Powiatu Śremskiego.  
Z uwagi na to, Ŝe zarówno gmina Brodnica, Dolsk i KsiąŜ  
samodzielnie nie mogą utworzyć okręgu wyborczego z uwagi na 
przelicznik w wyborcach to te trzy gminy będą stanowić jeden okręg 
wyborczy – wybierając  5 radnych ./ do tej pory było tak samo /. 
Celem wywołania przez Powiat takiej uchwały jest potrzebna opinia 
poszczególnych gmin poprzez wywołanie odpowiednich. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła glosowanie 
nad projektem uchwały  
Uchwała nr XLV/326/14 została zatwierdzona 14 głosami stanowi 
zał. nr 11 do protokołu  
 
f/wyraŜenie zgody na wydzierŜawienie w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących mienie gminne . 
.. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe na 
niektóre dzierŜawy mienia gminnego mija termin stąd wywołanie tej 
uchwały jest konieczne . 
Radny Kazimierz Pepliński – na jaki okres zawiera si…e takie 
umowy dzierŜawy  
Pani Maria Marchlewska – na okres 3 lat . 
Uchwała została poddana pod głosowanie  
Uchwała nr XLV/327/14 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał. nr 12 do protokołu.  
 
7. Oświadczenie Rady Miasta mi Gminy Dolsk w sprawie 

wyraŜenia sprzeciwu wobec zamiaru wpisania zlóŜ 
znajdujących się na terenie gminy Dolsk do wykazu złóŜ o 
znaczeniu strategicznym . 

 
Projekt takiego oświadczenia odczytała Pani Maria Marchlewska 
,która wyjaśniła, Ŝe sąsiednie gminy wystosowały list intencyjny aŜeby  
w formie oświadczenia wyrazić sprzeciw o wpisanie złóŜ znajdujących 
się na naszym terenie do wykazu złóŜ o znaczeniu strategicznym. 
Mamy nadzieję na to Ŝe władze sprawujące swój urząd na poziomie 
województwa przyjmą nasze poglądy  na kierunek rozwoju tej części 
wielkopolski i opowiedzą się za utrzymaniem rolniczego charakteru 
naszych małych ojczyzn .Decyzja o wyłączeniu z wykazy złóŜ 
strategicznych węgla brunatnego zamieszkiwane przez mieszkańców 
naszych regionów obszary ,dawałaby poczucie stabilności i 
jednoznacznie pozwalała wyznaczy c kierunki rozwoju naszych 
społeczności. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie 
nad projektem oświadczenia  . 
Oświadczenie  zostało zatwierdzone w następujący sposób: 
13 radnych było za przyjęciem takiego oświadczenia  
1 radny wstrzymał się od głosu. 



Oświadczenie stanowi zał. nr 13 do protokołu  
 
8. Interpelacje  i wnioski. 

 
Radni w tym punkcie obrad nie złoŜyli Ŝadnych wniosków i 
interpelacji. 
 
9.Wolne głosy i wnioski. 
 
Nie zgłoszono Ŝadnych wniosków i zapytań . 
 
10.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 XLV Sesji Rady 
Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant      Przewodnicząca Rady 
 
Stefania Gagat    Janina Pawełczyk     
 
 
 


