
 

 

 

    P R O T O K ÓŁ  NR 8  

 

`   z VIII Sesji Rady Miasta Gminy Dolsk  

   odbytego w dniu 25 maja 2015 roku w o godz. 1200 do 13.30  

   obecnych 14 radnych/ lista obecności zał. nr 1 / 

   Nieobecna radna Lidia Pieprzyk  

 

   Ponadto udział w obradach Sesji wzięli: 

   1.Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy  

2.Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy  

3.Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego  

4.Mierlla Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich  

5.Daria Rosiak Dyrektor Biblioteki  

6.Alicja Olschak Kierownik OPS   

7.Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR  

8.Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki 

Komunalnej 

9.sołtysi oraz mieszkańcy gminy  

Ad. 1 Obrady Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która 

powitała radnych ,zaproszone osoby i pozostałe osoby przybyłe na sesję  informując 

,że na sali obecnych jest 14 radnych / na 15 / wobec tego rada władna jest do 

podejmowania prawomocnych uchwał . 

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad Sesji. zał. nr 2 do protokołu . 

Porządek obrad został przedstawiony przez Przewodniczącą Rady Janinę  

Pawełczyk z zapytaniem czy ktoś z radnych lub Pan Burmistrz wnosi o poszerzenie 

porządku obrad Sesji. 



Radni nie wnieśli żadnych zmian do porządku obrad  o głos poprosił Burmistrz 

Miasta i Gminy Henryk  Litka ,który wniósł  o poszerzenie porządku obrad o projekty 

dwóch uchwał : 

a/zmianę uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2015 . 

b/oraz zmianę  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Śremskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3922O – ul. Gostyńskie Przedmieście w Dolsku „. 

Obie te uchwały są ściśle powiązane przy czym w pierwszej uchwale chcemy 

podzielić powstałe oszczędności z dzierżawy za rury , 

Natomiast w drugiej uchwale umieściliśmy łączna dotację dla powiatu na 

wykonanie naprawy ul. Gostyńskie Przedmieście .  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała pod głosowanie wniosek 

Pana Burmistrza o poszerzenie porządku obrad Sesji . 

Radni jednogłośnie zaakceptowali ta propozycje. 

Wobec powyższego porządek obrad Sesji jest następujący : 

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Przedstawienie porządku. 

3.Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 

4.Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej , 

5.Rozpatrzenie projektów uchwał : 

a/zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2014 rok , 

b/absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy , 

c/wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiących mienie gminne, 

d/aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wspólnej 

realizacji z gminą Dolsk publicznego transportu zbiorowego , 

e/ zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok . 

f/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadania pn” Przebudowa drogi powiatowej nr 3922 P –  

ul. Gostyńskie Przedmieście w Dolsku „. 

   6.Zapytania i wolne wnioski . 



  7.Wolne głosy i wnioski . 

  8.Zakończenie obrad Sesji .  

  Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 

  Zabierając w tym punkcie obrad głos Przewodnicząca Rady Janina 

Pawełczyk powiedziała, że protokół został sporządzony w terminie ,był wyłożony w 

Biurze Rady . 

Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń . 

   

  Ad.4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej . 

Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Litka, 

która stanowi zał. nr 3 do protokołu .  

Radni do przedstawionej informacji nie wnieśli żadnych zapytań . 

 

Ad.5 Rozpatrzenie projektów uchwał : 

Na sale obrad przybyła radna Lidia Pieprzyk – 0becnych 15 radnych  

a/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2014 rok. 

W pierwszej kolejności głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka ,który 

przedstawił zasadnicze dane  z wykonania budżetu za rok 2014 / przy czym z całością 

wykonania budżetu szczegółowo zapoznali się radni na wspólnym posiedzeniu 

Komisji . 

Równocześnie  poinformował radnych ,że  wykonanie  budżetu  było kilkakrotnie 

analizowane przez Komisje Rewizyjną . 

Dochody gminy na plan 18.711.634,72,-zł  zostały wykonane w 92,52 % na kwotę 

17.311.694.51,-zł . 

Natomiast jeżeli chodzi o wydatki to zaplanowano  je na kwotę 21.219.634,72,-zł 

 zrealizowano w wysokości 20.030.639,04,-zł co stanowi 94,40 % . 

 Ponadto Burmistrz przedstawił szczegółowo realizacje wszystkich zadań 

inwestycyjnych  i remontowych . 

Następnie zostało przedstawione  sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 

rok 2014 /zał. nr 4 do protokołu .  



Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Dolsk na dzień 31 grudnia 

2014 została przedstawiona przez Panią Lilianę Lenarczyk Żurczak Sekretarz Miasta i 

Gminy Dolsk 

Sprawozdania były szczegółowo analizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 

Poznaniu, gdzie opinia jest pozytywna z zastrzeżeniami  

Regionalna Izba Obrachunkowa .swoja opinie o przedłożonych sprawozdaniach 

wyraziła w formie następującej uchwały  

Uchwała  Nr SO – 0954/54/11/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii  

o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Dolsk za 2014 została odczytana w 

całości . 

Radni do wyjaśnień udzielonych przez Burmistrza oraz opinii RIO o wykonaniu   

budżetu za rok 2014 nie wnieśli żadnych zapytań . 

Uchwała została poddana głosowaniu . 

Uchwała nr VIII/38/15 została zatwierdzona 14 głosami przy 1 wstrzymującym  i 

stanowi zał. nr 6 do protokołu .  

 b/absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy . 

Wykonanie budżetu było omówione przy podjęciu poprzedniej uchwały  dot, 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za rok 2014 ,wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, 

że oceną wykonania budżetu za rok 2014 zajmowały się wszystkie komisje a w 

szczególności Komisja Rewizyjna. 

Poprosiła Przewodniczących Komisji o wyrażenie opinii na ten temat . 

Wszyscy Przewodniczący Komisji wyrazili w imieniu swoich komisji opinie pozytywne . 

Następnie głos zabrał Przewodniczącego Komisji Henryka Grycza,który odczytał  

wniosek Komisji Rewizyjnej skierowany do Przewodniczącej Rady o udzielenie 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk z uzasadnieniem, z prośba o skierowanie tego 

wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej  o wyrażenie opinii w tej sprawie / zał. 

nr 7 do protokołu / 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej przekazała na Ręce  Przewodniczącej  Rady Uchwałę nr SO 

0955/28/11/Ln.2015 Składu Urzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu zawierająca opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk 

w sprawie absolutorium  dla Burmistrza Miasta i  Gminy  Dolsk z wykonania budżetu 

gminy za 2014 rok /zał. nr 8 do protokołu / 

Uchwała została odczytana przez Przewodniczącą Rady Przewodnicząca Rady .  

Radni do przedstawionych uchwał nie wnieśli żadnych zapytań . 



Wobec powyższego  Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła 

głosowanie . 

Radni głosowali w następujący sposób: 

- za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych  

3 radnych wstrzymało się od głosu   

Uchwała nr VIII/39/15 została podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu .  

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka ,który podziękował za udzielenie absolutorium 

a w szczególności podziękował Pani Sekretarz ,Kierownikom referatów oraz 

pracownikom Urzędu ,Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz ich pracownikom 

za bardzo dobrą pracę na rzecz realizacji budżetu oraz dbałość o majątek gminy.  

c/wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiących mienie gminne . 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu 

Gospodarczego i w uzasadnieniu do projektu powiedziała, że  dotyczy to gruntów 

położonych w Mszczyczynie ,grunty do tej pory nie były wydzierżawiane. 

Są to grunty rolne . 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 

Uchwała została poddana pod głosowanie i zatwierdzona 15 głosami. 

Uchwała nr VIII/40/15 stanowi zał. nr 10 do protokołu . 

  

d/aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wspólnej  

realizacji  z gminą Dolsk publicznego transportu zbiorowego . 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu 

Gospodarczego, która w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała ,że 

porozumienie w sprawie publicznego transportu zostało podpisane na okres  

do 30 czerwca 2015 roku, stąd projekt tej uchwały ,który pozwoli na dalszą realizację 

tego zadania ,gdyż  naszej gminie  zależy na tej realizacji dla dobra mieszkańców . . 

Wiemy, że  PKS rezygnuje z tras przejazdu autobusów i tym bardziej zależy  nam 

ażeby wspólna realizacja z gminą Śrem pozwoliła na zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców w tym zakresie . 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań  

Uchwała nr VIII/41/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 11 do 

projektu . 



e/ zmiany budżetu miasta i gminy Dolsk na 2015 rok . 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka, który stwierdził, że  

projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu radnych oraz posiedzeniu Komisji 

Inwestycji i Spraw Gospodarczych . 

W związku z negocjacjami z firmą ,która odkupiła rury a Urząd w tej chwili je 

dzierżawi i płaci dzierżawę  uzyskaliśmy efekt taki, że  została zmniejszona kwota 

dzierżawy i w tym roku są to oszczędności 127.036,96,-zl 

Te oszczędności pozwalają nam na realizację innych zadań oprócz tych  które są już 

ujęte  w budżecie  tego roku.  

Propozycja podziału tej kwoty dotyczy między innymi dokończenia remontu ul. 

Gostyńskie Przedmieście, położenia kostki brukowej wokół wigwamów oraz remontu 

dachu na strażnicy w Lubiatowie . 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań . 

Uchwała nr VIII/42/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 12 do 

protokołu 

f/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Śremskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3922P – UL. Gostyńskie Przedmieście w Dolsku. 

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka wyjaśniając ,że 

powiat Śremski realizuje wspólnie z naszą gmina remont ul. Gostyńskie Przedmieście . 

Remont ten miał być dokończony w tym roku ,jednakże powiat nie otrzymał na to 

zadanie unijnych funduszy stąd prośba do radnych ażeby ta dotacja została 

zwiększona do kwoty  125 tys. zł tak ażeby to zadanie wykonać do końca . 

Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu radnych . 

 Radni do projektu nie wnieśli żadnych zapytań.  

Uchwała nr VIII/43/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 13 do 

protokołu . 

 

Ad.6 Zapytania i wnioski radnych . 

Radny Krystian Mejza złożył interpelacje w sprawie realizacji inwestycji przez firmę  

Mróz na Kotowie/ wiatraki ,biogazownia/   oraz uporządkowania terenów 

użytkowanych przez wędkarzy przy jeziorze Lubiatowo / interpelacja zostanie 

przekazana do realizacji do Burmistrz, który udzieli radnemu odpowiedzi na piśmie . 



Następnie Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała pismo Pana  [...] w 

sprawie remontu ulicy Garncarskiej w Dolsku ./gdzie radni podjęli decyzje o nie 

realizacji tego zadania w tym roku z uwagi na brak funduszy na ten cel. 

Równocześnie Przewodnicząca odczytała  odpowiedz na pismo Pana [...] z którego 

wynika ,ze rada nadal podtrzymuje  swoje stanowisko w sprawie remontu tej ulicy co 

jest przede wszystkim związane z brakiem funduszy na ten cel. 

Realizacja tego zadania zostaje odłożona w czasie .  

Ad.7 Wolne głosy i wnioski . 

W tym punkcie nie zgłoszono  zapytań i nie zgłoszono żadnych wniosków . 

Ad. 8 Zakończenie obrad sesji . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk w tym punkcie obrad stwierdziła, że porządek 

obrad został wyczerpany .podziękowała wszystkim za udział i zakończyła VIII Sesję   

Rady Miasta i Gminy Dolsk.  

 

Protokolant      Przewodnicząca Rady  

Stefania Gagat      Janina Pawełczyk  


