
 
 

P R O T O K  Ó Ł  nr IV 
 

Z sesji Rady Miasta Gminy Dolsk odbytej 
w dniu 28 stycznia 2015 roku 

 
 
 
Radni obecni na sesji wg zał. listy obecności  zał. nr 1 do protokołu  
Ponadto na sali byli obecni: 
1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy  
2. Liliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz Miasta i Gminy  
3. Elżbieta Juskowiak Skarbnik  Miasta i Gminy  
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego  
5. Mirela Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 
6. Daria Rosiak Dyrektor Biblioteki  
7. Alicja Olschak Kierownik OPS  
8. Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR  
9. Sabina Hoffmann sołtys wsi Mszczyczyn 
10. Kazimierz Wabiński sołtys wsi Brześnica  
 
1. Sesje Rady Miasta i Gminy Dolsk otworzyła Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk, która powitała radnych ,zaproszone osoby oraz wszystkich zebranych na 
sesji i stwierdziła, że na sali obecnych jest 15 radnych wobec czego Rada władna jest do 
podejmowania uchwał. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad sesji./zaproszenie stanowi zał. nr 2 do protokołu 
/ 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła proponowany porządek obrad 
,który przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
2. Przedstawienie porządku obrad . 
3. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
gminę Dolsk w 2014 roku. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał dot: 
a) planu pracy Komisji Rewizyjnej   na 2015 rok. 
b) planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2015 rok . 
c) planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2015 rok,  
d) planu pracy Komisji Ochrony Środowiska  na 2015 rok , 
e) zmiany uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia części 

nieruchomości położonej w Dolsku na czas nieoznaczony. 
7. Zapytania i wnioski radnych . 
8. Wolne głosy i wnioski . 
9. Zakończenie obrad sesji . 
 



Po przedstawieniu proponowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk zwróciła się do radnych i Pana  Burmistrza czy ktoś ma propozycje  na   
zmianę porządku obrad sesji. 
Radni nie zabrali głosu . 
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  ,który poprosił o 
zaakceptowanie przez radnych poszerzenia porządku obrad sesji o podjęcie uchwały 
dot. zmiany  budżetu na rok 2015 z uwagi na przeznaczenie odpowiednich środków na 
zakup nowego pieca co dla sali sportowej i gimnazjum. 
Jest to sytuacja awaryjna  . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała wniosek pod głosowanie  
– radni 15 głosami zatwierdzili poszerzony porządek obrad o uchwałę dot. zmiany 
budżetu na rok 2015. 
 
4.Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej . 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Henryka 
Litka /informacja stanowi zał. nr 3 do protokołu / 
Głos w tym punkcie obrad zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która swoje 
pytanie skierowała do Burmistrza a dotyczyło podpisania umowy przez Urząd na 
wykonanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy 
Dolsk . 
Wiemy, że umowa taka została podpisana i jakie z tego tytułu gmina będzie miała 
korzyści . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak umowa została podpisana w dni u 16 stycznia 
2015 roku . 
Ustalenia umowy są następujące : 
Ryczałtowo będziemy płacić za koszty stałe ,natomiast za zgłoszone awarie  będziemy 
płacić po wykonaniu usługi za rzeczywistą wykonaną naprawę . 
Na koniec roku będziemy mogli to porównać  do poprzedniej umowy . 
Liczymy ,że będzie mniej awarii i wyjdziemy na tym lepiej . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – czy nie  warto było przed podpisaniem 
umowy zliczyć wykonane naprawy awaryjne za rok 2014 i zobaczyć jak to będzie  
cenowo w roku 2015. 
 
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego /sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu / 
 
Sprawozdanie  zostało przedstawione przez Panią Mirel ę Godawa Kierownika 
Referatu Spraw Obywatelskich ,która wyjaśniła, że  zgodnie z Kartą Nauczyciela 
organ prowadzący szkoły przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku 
kalendarzowym wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości 
średnich wynagrodzeń  oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego . 
Nasza gmina nie ma obowiązku wypłacenia dodatki ,gdyż Dyrektorzy tak układali 
plany lekcji ażeby nie zatrudniać dodatkowych osób jak również nie  zatrudniano 
nauczycieli na cząstkowe  etaty  
Łącznie na wynagrodzenie nauczycieli /bez dodatku wiejskiego i mieszkaniowego 
wydatkowano kwotę 3.066.833,88,-zł  
Średnioroczna liczba etatów wynosiła 59,13 . 



 Radny Hieronim Szczepaniak – czy te kwoty wypłacane nauczycielom to kwoty 
netto czy brutto 
Pani Mirela Godawa – są to wszystko kwoty brutto . 
Radna Jadwiga Chojnacka – nauczyciele mają wypłacane  dodatki wiejskie i 
mieszkaniowe ,jak te dodatki są płacone, 
czy osoby które nie mieszkają na naszym terenie otrzymują takie dodatki   
Pani Mirela Godawa – wypłatę takich dodatków gwarantuje karta nauczyciela i to jest 
związane nie z zamieszkaniem ale zatrudnieniem w danej szkole   
Radny Jarosław Kaczmarek – według przedstawionej tabeli nauczyciele  otrzymali 
206.344,99,-zł więcej niż przewidują przepisy Karty Nauczyciela- z jakich funduszy to 
było płacone . 
Pani Elżbieta Juskowiak – subwencja jaką gmina otrzymuje nie starcza na 
wynagrodzenie stąd kwota wypłacana jest z budżetu gminy . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała za przedstawione sprawozdanie. 
 
6.Rozpatrzenie projektów uchwał : 
 
a/planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok . 
 
Plan  pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 przedstawił Przewodniczący Komisji  
Henryk Grycz . 
Radni do planu pracy nie mieli żadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie . 
Uchwała nr IV/17/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 5 do protokołu.  
 
b/planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych   
 
Plan pracy komisji przedstawiła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka. 
Radni do planu pracy Komisji nie mieli żadnych zapytań . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod głosowanie 
. 
Uchwała nr IV/18/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 6 do 
protokołu  . 
 
c/planu pracy Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu . 
 
Plan pracy komisji przedstawił  Przewodniczący Komisji Jacek Woroch . 
Radni do planu pracy komisji nie mieli żadnych zapytań .  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie nad projektem 
uchwały . 
Uchwała nr IV/19/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 7 do 
protokołu . 
 
d/planu pracy Komisji Ochrony Środowiska  
 
Plan pracy Komisji  przedstawiła Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk  . 
Radni do plany pracy Komisji nie mieli żadnych zapytań  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie . 
Uchwała nr IV/20/15 została  zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 8 do 
protokołu . 



 
e/zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części 
nieruchomości położonej w Dolsku na czas nieoznaczony . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu 
Gospodarczego ,która w uzasadnieniu powiedziała ,ze gminy zapewniają czystość i 
porządek na swoim terenie  oraz tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania . 
W szczególności tworzą punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych . 
Gmina Dolsk jest uczestnikiem Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania 
Odpadów SELEK, gdzie zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań 
publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ,obejmujące w 
szczególności tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych . 
W dniu 25.09.2013 została podjęta uchwała Rady w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości  położonej w Dolsku na czas 
nieoznaczony . 
Działka 1466 przylega jednak bezpośrednio do pasa drogowego drogi wojewódzkiej 
434 i warunki określone przez zarządcę drogi na budowę zjazdu na drogę 434 są bardzo 
rygorystyczne .  
Biorąc pod uwagę koszty budowy zjazdu, które są zbyt wysokie w stosunku do 
całkowitych kosztów realizacji inwestycji ,dokonano zmiany lokalizacji planowanego 
przedsięwzięcia . 
Nowa działka usytuowana jest w okolicy Zakładu Gospodarki Komunalnej . 
Wykonanie całego zadania należy do SELEKT-u w tym ogrodzenie działki i 
utwardzenie  
Radni nie wnieśli żadnych zastrzeżeń co do projektu uchwały . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie . 
Uchwała nr IV/21/15została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 9 do 
protokołu  . 
 
f/zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok 
. 
Projekt uchwały przedstawiła i Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta Gminy  
Wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka . 
Przedkładamy Wysokiej Radzie projekt uchwały dot. zmiany budżetu na rok 2015 z 
uwagi na sytuację awaryjną . 
Jesteśmy zobowiązani zakupić nowy piec do centralnego ogrzewania dla sali sportowej 
i gimnazjum 
 – wartość 60 tys. .zł 
W związku z tym proponujemy w tej uchwale takie zmiany ,które pozwolą na 
zakupienie tego pieca . 
Są to zmiany chwilowe ,gdyż z chwilą otrzymania zwrotu funduszy za wykonanie 
budowy ul. Brzozowej te same zadania otrzymają te fundusze z powrotem . 
W tej chwili nie posiadamy żadnych innych funduszy a piec  musimy zakupić  
natychmiast, ponieważ młodzież nie  może się uczyć w  nieogrzewanych 
pomieszczeniach . 
Radny Andrzej Michałowski – nie zgadzam się na zabranie funduszy z budowy drogi 
Pokrzywnica i remontu Przedszkola Wieszczyczyn ,gdyż raz coś uchwalone to tak 
powinno to   zostać . 
Zapewnienia Pana  Burmistrza o tym ,że te pieniądze wrócą na te zadania dla mnie nic 
nie znaczą – teraz te pieniądze tam są zaplanowane i mają tam pozostać . 



Proszę wziąć te fundusze z innych zadań .  
Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik – przesuwamy  fundusze z zadań inwestycyjnych 
tak ażeby nie przekształcać całego budżetu. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie . 
Uchwała nr IV/22/15 została zatwierdzona w następujący sposób: 
13 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały 
2 radnych było przeciw podjęciu tej uchwały . 
Uchwała została zatwierdzona i stanowi zał. nr 10 do protokołu 
 
7.Zapytania i wnioski radnych . 
 
Radna Wiesława Szermelek  
Pytanie do Pana Burmistrza 
Czy jest jakaś szansa ażeby przy drodze 434 od posesji Pani [...] do drogi w kierunku 
Trąbinka został położony chodnik. 
Przy tej drodze jest usytuowany taras widokowy ,jednak ażeby dostać się na ten taras 
trudno dojść poboczem wzdłuż drogi 434 ,gdyż jest to droga bardzo ruchliwa . 
Radny Jarosław Kaczmarek – złożył na ręce Pani Przewodniczącej wniosek  
skierowany do Pana Burmistrza ,który mówi o rzetelnym informowaniu radnych przed 
rozpoczęciem jakich kol wiek robót remontowych i inwestycyjnych tak ażeby nie 
dochodziło do sytuacji ,że najpierw jest coś robione a następnie  szuka się pieniędzy / 
przypadek z poprzedniej kadencji ,pobudowanie przepustu na ul. Szkolnej /.- wniosek 
stanowi zał. nr 11 do protokołu . 
Radny Marek Jurga – czy coś wiadomo w sprawie oznakowania przejścia dla 
pieszych przy przystanku w Masłowie /droga 434 w ostatnim okresie doszłoby do 
wypadku z tego powodu /,brak również oświetlenia , 
- druga sprawa – czy Urząd ma jakieś informacje na temat prawdopodobieństwa 
budowy wysypiska w Rusocinie  po byłych żwirowniach . 
Dochodzą nas słuchy ,że mieszkańcy sąsiedniej gminy Książ też tego się obawiają i 
zbierają podpisy pod petycjami zabraniającymi budowy .  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – też posiadam takie same informacje jak 
Pan radny Jurga  
Grunt jest na naszym terenie jako nieużytek po nielegalnej żwirowni .Wobec tego 
proszę o wyjaśnienie w tej sprawie ,żebyśmy nie mieli w przyszłości z tym kłopotów . 
Radny Andrzej Michałowski – zgłosił się do mnie prywatny inwestor ,który chce 
postawić w okolicach Małachowo, Pokrzywnicy i Mszczyczyna 5 wiatraków – stąd 
prośba o spotkanie z Panem Burmistrzem w tej sprawie .  
- druga sprawa – jak wygląda w tej chwili sprawa zakupu działki pod budowę świetlicy 
w Księginkach-  mieszkańcy powinni być o tym  informowani  na bieżąco . 
Radna Aneta Niewrzendowaka – czy gmina posiada plan dot. stawiania wiatraków na 
2015 rok . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – ponawiam prośbę o umieszczenie 
wszystkich Zarządzeń Burmistrza na BIP za rok 2014  i na bieżąco ./ wszyscy muszą 
być świadomi co jest zmieniane zarządzeniem  Burmistrza/. 
 
Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił Burmistrz MiG  Henryk Litka . 
 
Odnośnie oświetlenia Masłowa oraz oznakowania przejścia dla pieszych  - 
wystosowaliśmy w tej sprawie odpowiednie pisma ,sprawa jest w toku załatwiania. 



Zdaję sobie sprawę ,że to tak szybko nie nastąpi ,gdyż te wnioski  zarówno o przejścia  
dla pieszych w Masłowie jak również budowa chodnika przy drodze 434 w Dolsku do 
zejścia do Trąbinka  już była kilkakrotnie omawiana a efektu nie widać , 
Będziemy te tematy ponawiać ,gdyż są to niebezpieczne odcinki- Wojewódzki Zarząd 
Dróg musi w sposób konkretny ustosunkować się do naszych wniosków . 
W roku 2014 pobudowano dodatkowo na drodze 434 chodnik w Drzonku  i mamy 
zapewnienia ,ze nadal przy tej drodze będą budować następne chodniki  
Osobiście jestem za budową tego  chodnika w Dolsku ,wiem ,ze są pewne trudności bo 
tu nie ma odpowiedniego pobocza ,ale gdy będzie zgoda ze strony Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg to są inne metody  i chodnik powinien być zrobiony ., 
Natomiast jeżeli chodzi o tereny położone w Rusocinie ,gdzie wg  posiadanych 
informacji zgłoszonych przez radnych  ja osobiście nic na ten temat nie wiem , nie 
posiadam żadnej wiedzy ,nie ma w Urzędzie żadnych wniosków jak również pism  
Zainteresuje się tym tematem i dziękuję za sygnały w tej sprawie . 
Sprawa budowy wiatraków na naszym terenie 
Są tereny wytypowane i jeżeli firmy są zainteresowane tym tematem to z naszej strony 
nie ma przeciwskazań ,chętnie ze wszystkimi rozmawiamy w tym temacie ,chociaż nie 
zawsze dochodzi do budowy /gdyż  mieszkańcy  odwołują się od decyzji w sprawie 
budowy /  
Natomiast czy w tym roku będą budowane wiatraki to trudno  mi powiedzieć . 
Tak jak już stwierdziłem ,powinny powstać dwa wiatraki 1 w Kotowi drugi w Mełpinie 
ale są odwołania i czekamy na decyzje w tych sprawach \ 
Sprawa zakupu działki w Księginkach pod budowę świetlicy przedstawia się 
następująco  
Mamy w tej chwili 4 możliwości zakupu  i chcemy wybrać taką działkę ,która będzie  
odpowiadała wszystkim mieszkańcom Księginek  
Chcemy sprawę załatwić w ten sposób ,ze skonsultujemy to z mieszkańcami i następnie 
tą propozycje przedstawię radnym . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – mieszkańcy Księginek powinni być o tym 
informowani na bieżąco  i jeszcze przed dokonaniem zakupu,  tak ażeby sami mogli 
decydować którą działkę wybrać i za jaką kwotę 
 
8.Wolne głosy i wnioski  
 
Radny  Marek Jurga – w Masłowie kilka lat temu była dokonana wycinka drzew 
,miały być nasadzenia i do tej pory powiat tego nie zrobił do kogo się w tej sprawie 
zwrócić – mieszkańcy na zebraniu każdorazowo o tym mówią  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – będzie okazja do wyjaśnienia  takich 
spraw ,gdyż chcemy  zorganizować spotkanie ze Starostą i Dyrektorem Zarządu Dróg. 
Radny  Roman Ratajczak –dużo mówimy o oświetleniach ulicznych o podpisaniu 
nowej umowy na te naprawy oświetleń a w Małachowie nie możemy sobie poradzić z 
tym problemem od 5 lat,  przy drobnym podmuchu wiatru  nie ma oświetlenia ulicznego 
,przyjeżdżają naprawiają  i po kilku dniach to samo . 
Prośba o zwrócenie uwagi ażeby te naprawy były wykonywane rzetelnie . 
 
 
 
 
 
 



9.Zakończaenie obrad sesji . 
 
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która podziękowała 
wszystkim za udział  
Porządek obrad sesji został wyczerpany i zakończyła obrady  IVSesji  Rady Miasta i 
Gminy Dolski  
 
 
 
 
 
Protokolant       Przewodnicząca Rady 
 
Stefania Gagat         Janina Pawełczyk 
 
 
 


