
 

 

 

    P R O T O K ÓŁ  NR IX 

 

   Z  nadzwyczajnej  Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  

Odbytej w dniu 19 czerwca 2015 roku   

    Na sesji obecnych  15 radnych  

   Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu . 

   Ponadto udział w sesji wzięli: 

   1.Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy  

   2.Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy  

 

   Ad.1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 

 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk otwarła obrady IX Sesji Rady Miasta i 

Gminy stwierdzając ,że na sali obrad obecnych jest 15 radnych / na 15 –tu / 

wobec tego Rada władna jest do podejmowania uchwał .   

 

Ad.2 Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy przedstawiła 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,który jest następujący : 

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 

2.Przedstawienie porządku obrad. 

3.Rozpatrzenie projektów uchwał : 

a/zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok , 

b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta mi Gminy na 2015-2024. 

4.Zakończenie obrad sesji .   

 

 



Ad.3 Rozpatrzenie projektów uchwał : 

a/ zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 

rok . 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 

Gminy ,która w uzasadnieniu do projektu powiedziała, że zarówno dochody 

jak i wydatki wzrastają o kwotę 14.800,-zł . 

Dochody i wydatki  są ujęte w dziale pomoc społeczna  na realizację zadań z 

zakresu administracji rządowej  i tak na realizacje rządowego programu 

pomoc państwa, w zakresie dożywiania  oraz na zakup materiałów i 

wyposażenie . 

Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe zmiany ujęte w projekcie to są to 

przeniesienia między działami  i paragrafami ,gdzie większa część tych kwoty 

dotyczy funduszu sołeckiego  . 

W projekcie uchwały jest ujęta jeszcze jedna zmiana dotycząca przeniesienia 

kwoty 440.988,-zł w ramach wydatków inwestycyjnych na zadanie  dot. 

kanalizacji sanitarnej  Księginki  – Małachowo  pomiędzy wydatkami z 

budżetu Unii Europejskiej a wydatkami budżetu gminy . 

Z uwagi na termin uregulowania rachunku za wykonanie tego zadania ,gdzie 

zwrot wydatków unijnych nastąpi w późniejszym terminie jesteśmy zmuszeni 

dokonać tego przeniesienia a po otrzymaniu zwrotu dokonać ponownego 

przeznaczenia tej kwoty na zadanie ujęte w budżecie  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – przenosimy w dziale ochrona 

zdrowia kwotę 4.000,-zł ,czego to dotyczy . 

Skarbnik Elżbieta Juskowiak – dotyczy to działalności Komisji Alkoholowej . 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 

głosowanie . 

Uchwała nr IX/44/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 2 do 

protokołu . 

 

 b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 

2015-2024. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 

Gminy , uchwała ta jest ściśle powiązana z dokonywanymi zmianami budżetu  



Zmiany dokonano w przedsięwzięciu pn.”Dzierżawa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej  zaopatrujących mieszkańców w wodę i odbierającej ścieki – 

czynsz dzierżawny na rzecz Spółki  M.W. Trade S.A – pozyskanie środków   

zmieniono limit wydatków w latach 2015 do 2018 oraz łączne nakłady 

finansowe w związku z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 30.,04.2015 do 

umowy sprzedaży i umowy dzierżawy z dnia 18.09.2013 . 

 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – załącznik nr1 str. 5  wyszczególnia 

nam kwoty długu wobec tego jaki w tej chwili mamy ogólny dług i czy w tym 

się mieści sprzedaż rur .   

Skarbnik Elżbieta Juskowiak – dług na początku roku 2015 wynosił 

9.851.601,20,-zł i jest liczony bez wykupu rur i kształtuje się na poziomie 

50,08 % . 

Radny Hieronim Szczepaniak – tabela wskazuje nam jakie będziemy mieli 

dług w poszczególnych latach a w szczególności do roku 2018 i widzimy ,że 

ten dług  na koniec 2018 roku będzie wynosił 9.260 tys. zł i tu znajduje się 

kwota wykupu za sprzedane rury . 

Jak sobie poradzimy ze spłata i tym wykupem skąd na to weźmiemy  

pieniądze . 

Radny Jarosław Kaczmarek – też w tej sprawie mam takie samo zdanie jak 

kolega Szczepaniak ,jak to spłacimy jak w tej chwili już mamy debet . 

Powinniśmy jak najszybciej rozpocząć spłatę naszych zadłużeń nawet kosztem 

prowadzonych inwestycji albo w przyszłości nic nie rozpoczynać tylko 

zmniejszać dług .  

Radni nie wnieśli do projektu uchwały więcej zapytań . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie . 

Uchwała nr IX/45/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 3 do 

protokołu . 

Na wniosek formalny Przewodniczącej Rady poszerzono porządek obrad o 

wolne głosy i wnioski jako punkt 4 . 

Za wprowadzeniem tego punktu obrad głosowali wszyscy radni . 

Radny Jacek Woroch ,jako członek komisji Alkoholowej zaproponował 

radnym  przeprowadzenie przez psychologa szkolenia w dniu sesji na temat 

uzależnień / spotkanie w dniu 8.07.2015 godz. 10-/ 



Drugi temat zgłoszony przez radnego Worocha to temat dotyczący fatalnego 

stanu budynku położonego w Dolsku na Placu  Wyzwolenia /dawny budynek 

banku / . 

Obiekt ten zagraża bezpieczeństwu mieszkańców sąsiednich  budynków ,jak 

również tym wszystkim osobom ,które przechodzą obok tego budynku . 

Wiem ,że Urząd  tym tematem zajmował się kilkakrotnie ,jednak niech tym 

tematem zajmie się komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych może uda 

nam się ten temat ruszyć z miejsca. 

Przecież są różne instytucje, które powinny zadbać o bezpieczeństwo np. 

nadzór budowlany ,gdzie w innych przypadkach działa bardzo szybko . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – tak temat bardzo słuszny do 

zajęcia się i w związku z tym proszę komisję Inwestycji i Spraw Gospodarczych 

o zajęcie się tym tematem z tym ,że jest tu prośba do Pani Sekretarz o 

udostępnienie wszelkich dokumentów jakie w tej sprawie posiada Urząd i 

przedstawienie ich na posiedzeniu komisji .  

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka – proponuję  ażeby  komisja 

odbyła w tej sprawie posiedzenie w dniu 8 lipca o godz. 9-00,przy czym w 

pierwszej kolejności zaznajomi się z tematyką w tej sprawie i możliwościami 

jakie radni posiadają. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – dla wyjaśnienia kwestii własności 

oraz dalszej procedury w prowadzeniu tej sprawy proszę, ażeby radca prawny 

Urzędu wziął udział w posiedzeniu Komisji . 

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka – czy w roku szkolnym 

20125/2016 szkoła w Małachowie będzie istnieć /jest tam bardzo mała liczba 

dzieci a koszty bardzo duże / . 

Przewodniczący Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu Jacek Woroch – jest 

decyzja w tej sprawie ,że  na ten rok szkolny jeszcze ta szkoła będzie 

funkcjonować  pomimo ,że będzie  tam tylko 14 dzieci ,ale zmniejszono 

obsadę nauczycieli. 

Radna Aneta Niewrzendowska – natomiast w Szkole w Masłowie liczba 

dzieci się zwiększa  i wiem, że będą dwie pierwsze klasy czy tam starczy 

pomieszczeń ,rodzice są niezadowoleni ,że tam będą zajęcia w klasach 

łączonych . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – było to omawiane na Komisji 

Oświaty i tam Pani Dyrektor wyraźnie powiedziała, że nie  będzie żadnego 

problemy i sobie z tym poradzi / dzieci będą się uczyć w sali komputerowej /. 



Radny Jacek Woroch – jeżeli chodzi o klasy łączone to są to tylko zajęcia z 

niektórych przedmiotów  i dotyczą klas IV-VI ,programy  można tak prowadzić 

i zmieniać ,że przy małej ilości dzieci można to łączyć w klasach .  

Radna Aneta Niewrzendowska – problemem w tej dobrej szkole jest również 

brak sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia ,dzieci tam się dobrze uczą i 

zasługują na nową salę . 

Radny Marek Jurga – popieram wypowiedz pani radnej należy pomyśleć w 

przyszłości o pobudowaniu sali gimnastycznej ponieważ innego rozwiązania 

nie ma ,dysponujemy świetlicą wiejską ,ale tam po przeprowadzonym 

remoncie nie ma możliwości  żeby dzieci ćwiczyły . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk do tego tematu będziemy wracać 

przy konstruowaniu budżetu . 

Temat nadzwyczajnej sesji został wyczerpany ,Przewodnicząca Rady  

podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie IX Sesji Rady 

Miasta i Gminy Dolsk  . 

 

Protokolant      Przewodnicząca Rady  

Stefania Gagat     Janina Pawełczyk   


