
 
 
 

    P R O T O K Ó Ł nr V 

   Z obrad V Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsku  

Odbytej w dniu 25 lutego 2015 roku  

O godz. 12 00– zakończenie sesji godz. 1300 

Radni obecni na sesji wg zał. listy obecności /zał. nr 1 do protokołu /  

Ponadto udział w sesji wzięli: 

1. Henryk Litka Burmistrz MiG  

2. Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz MiG 

3. Elżbieta Juskowiak- Skarbnik MiG  

4. Maria Marchlewska –Kierownik Referatu Gospodarczego  

5. Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, 

6. Daria Rosiak Dyrektor Biblioteki , 

7. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej , 

8. Alicja Olschak – Kierownik OPS 

9. Witold Opielewicz – Kierownik MGOSiR  

10. Sołtysi wsi Błażejewo, Lubiatowo, Lubiatówko i Trąbinek.      

 

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która powitała 

radnych ,zaproszone osoby ,oraz wszystkich zebranych stwierdzając  ,że na 

sali obecnych jest 13 radnych wobec tego rada władna jest do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Następnie Przewodnicząca odczytała proponowany porządek obrad ,który 

przedstawia się następująco:/ zał. nr 2 do protokołu /. 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 

2.Przedstawienie porządku obrad . 

3.Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta i Gminy . 

4.Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

5.Przedstawienie sprawozdań za rok 2014 z działalności : 

a/Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku . 

b/Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku . 

6.Rozpatrzenie projektów uchwał : 

a/zmiany uchwały dot. ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta, 



 
 
 

b/zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze . 

c/ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria 

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez gminę Dolsk , 

d/zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk . 

7.Zapytania i wnioski radnych . 

8.Wolne głosy i wnioski . 

9.Zakończenie obrad sesji . 

pkt 3 porządku obrad  

Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 

W tym punkcie Przewodnicząca Rady zabierając głos stwierdziła, że protokół 

taki został sporządzony w terminie i był wyłożony w  biurze rady . 

Czy radni mają zastrzeżenia do sporządzonego protokółu. 

Nie wniesiono zastrzeżeń – protokół został przyjęty bez uwag 

pkt. 4 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej  

Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk 

Henryka Litka / informacja stanowi zał. nr3 /  . 

W swoim sprawozdaniu Burmistrz przedstawił następujące sprawy, które 

dotyczyły : 

- trwających spraw w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej  dla m. Księginki i 

Małachowo , 

- przeprowadzonej konsultacji  z mieszkańcami Księginek w sprawie 

zatwierdzenia lokalizacji pod budowę świetlicy wiejskiej w Księginkach. 

Tu Burmistrz  poinformował, że  po spotkaniu z mieszkańcami Księginek 

,gdzie zostały przedstawione 4 propozycje zakupu działek mieszkańcy wybrali 

działkę   na końcu Księginek ,której nabycie jest najmniej kosztowne. 

Działka ta jest własnością RSP Małachowo i nie byłoby wykupu tylko zamiana 

na podobną działkę będącą własnością gminy położoną w Małachowie. 

Dodatkowo była by zakupiona działka 0,17 ha na  powiększenie terenu tak 

ażeby mogła tam być wybudowana świetlica ,plac zabaw i boisko . 



 
 
 

Działka ta jest dobrze położona ,nie wymagająca podziału geodezyjnego jak 

również przekształcenia terenu . 

Za taką propozycją była większość mieszkańców Księginek – przy czym ogólny 

koszt to około 10 tys. zł. 

Dalsza część informacji przedstawiona przez Pana Burmistrza dotyczyła  

- bieżących spraw takich jak  

- sprawozdawczości rocznej  we wszystkich jednostkach organizacyjnych , 

- przeprowadzonych  wyborach sołtysów we wszystkich wsiach sołeckich 

gdzie wybory przebiegały bardzo sprawnie . 

W 7 wioskach wybrano nowych sołtysów  oraz w Dolsku Przewodniczącego 

Samorządu . 

Należy tu również powiedzieć, że średnia frekwencja to  27,3 %,przy czym 

największa frekwencja była w takich sołectwach jak 

 Lubiatówko 50 %, 

Ostrowieczno  42 %  

Brześnica  41 %  

Najmniejsza frekwencja była  

W Drzonku  13,3 % 

Mełpinie 15,4 % 

Wieszczyczynie 17,5 % 

Zorganizowane zostało spotkanie z sołtysami ,inaugurujące nową kadencję 

Omówione zostały podstawowe obowiązku sołtysów i przewodniczącego 

samorządu mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem zadań 

przypadających na najbliższy okres .  

Sprawozdanie Burmistrza zostało przyjęte bez uwag . 

pkt 5.Przedstawienie sprawozdań za rok 2014 z działalności : 

a/Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku  

Sprawozdanie z działalności za rok 2014 przedstawił Dyrektor Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Dolsku Andrzej Ratajczak / sprawozdanie stanowi 

zał. nr . 4 do protokołu /. 

Dyrektor Ratajczak przedstawił w sprawozdaniu podstawowe zadania do 

jakich został powołany Zakład Gospodarki Komunalnej  . 



 
 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej  jest zakładem budżetowym ,gdzie 

przedmiotem działalności zakładu jest  

-zaopatrzenie ludności w wodę, 

- odbiór i oczyszczanie ścieków , 

- wywóz nieczystości płynnych , 

- utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych . 

Zaopatrzenie w wodę realizowane jest poprzez trzy stacje wodociągowe  

zlokalizowane w Małachowie .Wieszczyczynie i Dolsku . 

Woda dostarczana jest do 1468 odbiorców . 

Co roku staramy się przeprowadzać remonty w tych stacjach oraz na sieci 

wodociągowej między innymi takich jak : 

usunięcie  awarii sieci i przyłączy wodociągowych, 

- dokonaliśmy  wymiany 200 mb przyłączy . 

- wymieniono 356 szt wodomierzy ze względu na utratę legalizacji . 

Podobnie sytuacja wygląda  przy eksploatowaniu oczyszczalni ścieków oraz  

zlewni ,gdzie  systematycznie  dokonujemy  procesu oczyszczania ścieków . 

Uwodnione  osady ściekowe ,transportowane  są do Śremu  celem ich 

odwodnienia i zagospodarowania . 

Ścieki z terenu Drzonku  i Wieszczyczyna są kierowane do Śremu . 

Natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie  zasobów mieszkaniowych  to na koniec 

2014 roku administrowaliśmy 9 budynków  w których  zlokalizowanych jest 

32 mieszkań . 

Działalność  administracyjna zakładu polega  na administrowaniu ,utrzymaniu 

oraz przeprowadzaniu niezbędnych napraw i remontów  w zakresie prac 

zleconych  lub własnych  a także ogrzewaniu budynków komunalnych  

wyposażonych w zbiorcze systemy ogrzewania . 

Radny Jarosław Kaczmarek – w sprawozdaniu ujęto wykonanie prac  przy 

zainstalowaniu agregatu na stacji uzdatniania wody ,czy wobec tego agregat 

już pracuje. 

Dyrektor Ratajczak – agregat już pracuje . 

Przewodnicząca Rady – czy Zakład wykonuje przyłącza wody . 



 
 
 

Dyrektor Ratajczak – zakład nie wykonuje takich usług, z uwagi na to że jest 

zakładem budżetowym ,nie ma takiego zapisu w statucie i nie może 

pozyskiwać dodatkowych dochodów . 

Przewodnicząca Rady – wobec tego kto to może wykonywać. 

Dyrektor Ratajczak – w zasadzie wykonywać to może każdy ,kto potrafi 

,wykonują to prywatnie pracownicy zakładu po godzinach pracy . 

Przewodnicząca Rady – czy jest obowiązek postawienia na granicy działki 

studzienki wodomierzowej   . 

Dyrektor Ratajczak – nie ma takiego obowiązku ,tylko w przypadku braku 

miejsca w pomieszczeniu na zainstalowanie wodomierza . 

Przewodnicząca Rady – miałam zapytanie ,na podstawie  jakiej kalkulacji jest 

podawana kwota za przyłącze ,jeżeli zakład takich przyłączeń nie robi / 

notabene kwota była bardzo wysoka /. 

Dyrektor Ratajczak – prywatnie mogę wyliczyć jakie będą ogólne koszty 

przyłączenia . 

Radny Andrzej Michałowski – wiemy ,że wioski nie mają kanalizacji i wtedy 

wywożą nieczystości prze Zakład Gospodarki Komunalnej i dotyczy to 

kosztów za ten wywóz .  

Mieszkańcy Pokrzywnicy się skarżą, że paliwo tanieje a koszt wywozu drożeje 

od czego to zależy.   

Dyrektor Ratajczak – nasze koszty są wyliczone na poziomie 4 zł za 1 litr 

paliwa  . 

Jak paliwo drożało to te koszty nie były podnoszone .Cenę trzymamy na 

stałym poziomie . 

Muszę tu powiedzieć ,że do wywozu tych nieczystości to zakład dokłada na 

tej usłudze nic nie zarabiamy tylko dokładamy, ale więcej dokładać  nie 

możemy . 

Przewodnicząca Rady – ile wobec tego  kosztuje ten wywóz   

Dyrektor Ratajczak – to jest uwarunkowaniem ile jest kilometrów do tej 

miejscowości ,ale również tu są koszty stałe takie jak utrzymanie kierowcy  

Radny Roman Ratajczak – czy gdy Księginki i Małachowo zostaną podłączone 

do kanalizacji oczyszczalnia w Dolsku będzie miała możliwości , przyjęcia tych 

ścieków . 

Dyrektor Ratajczak – takie założenia są od początku tej inwestycji i nie ma tu 

żadnego zagrożenia dla odbioru tych ścieków. 



 
 
 

Mamy tendencję spadkową na dowożenie ścieków- tak, że  oczyszczalnia 

przyjmie ścieki z Księginek i Małachowo bez obaw . 

W tej chwili trudno wyliczyć jaka to będzie wielkość tych ścieków, ale 

problemów nie będzie ,oczyszczalnia spełnia wszelkie warunki .  

Przewodnicząca Rady podziękowała za złożone sprawozdanie . 

b/ sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok . 

Sprawozdanie zostało przedstawione przez Kierownika Ośrodka Panią Alicję 

Olschak /sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu /. 

W sprawozdaniu Pani Kierownik przedstawiła wszystkie zadania jakimi 

zajmuje się ośrodek a są to wszelkiego rodzaju świadczenia rodzinne, gdzie w 

roku 2014 na ten cel wydatkowano ponad  3 mln zł 

Osób potrzebujących pomocy z roku na rok przybywa i również zadań dla 

Ośrodka też przybywa m. innymi ośrodek zajmuje się również przemocą w 

rodzinie ,wydawaniem kart dla rodzin wielodzietnych. dodatkami 

mieszkaniowymi ,programem pomoc państwa w zakresie dożywiania 

,funduszami alimentacyjnymi  

Ze  sprawozdania  przedstawionego  przez Panią  Kierownik radni mogli 

zapoznać się z procedurą uzyskania zasiłków  ,kryteriami przyznawania 

wszelkiej pomocy . 

Sprawozdanie zostało przyjęte uwag . 

Przewodnicząca Rady podziękowała za przedstawienie sprawozdania . 

O głos poprosił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka . 

Również w swoim imieniu podziękował obu jednostkom za przedstawienie 

sprawozdań których działalność jest bardzo widoczna . 

W m-cu grudniu radni wizytowali Zakład Gospodarki Komunalnej i mogli 

zapoznać się z majątkiem tego zakładu  . 

Natomiast jeżeli chodzi o Ośrodek Pomocy Społecznej to jest to inny zakres 

pracy,zadania wykonywane przez Ośrodek to tematy bardzo wrażliwe 

,publicznie się o nich nie rozmawia . 

Po zakresie prac i po budżecie już widać ile osób korzysta z pomocy 

społecznej .  

Zarówno działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej jak i Ośrodka Pomocy 

Społecznej, dotyczy nas wszystkich stąd moje podziękowanie za ich 

dotychczasową dobrą pracę  na rzecz naszego społeczeństwa . 



 
 
 

Na salę obrad przybyła radna Lidia Pieprzyk/ na sali obecnych 14 radnych / . 

Pkt.6 Rozpatrzenie projektów uchwał dot: 

a/ zmiany uchwały dot. ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta . 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Żurczak, która w 

uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała, że poprzednia uchwała 

podjęta w tej sprawie w roku 2012 zatwierdzała diety ,które nie uwzględniały 

dodatkowych zadań wykonywanych przez sołtysów takich jak np. 

dostarczanie  nakazów płatniczych . 

Za dostarczanie tych nakazów sołtysi otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie 

na podstawie umowy zlecenia co nie zawsze było spójne z wytycznymi Zus-u 

lub KRU-su. 

Stąd propozycja projektu tej uchwały ażeby to ujednolić, poprzez 

podwyższenie diet  przy czym pozostałe zasady wypłat diet a dotyczące 

otrzymywania diet przy wykonywania obowiązku przez cały miesiąc pozostają 

bez zmian . 

Proponuje się diety w wysokości 16 i 20 % minimalnego wynagrodzenia za 

pracę w danym roku kalendarzowym  przy zaokrągleniu do pełnych złotych. 

Nie zgłoszono ze strony radnych żadnych zapytań. 

Projekt uchwały został poddany głosowaniu. 

Uchwała nr V/23/15 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 6 do 

protokołu . 

b/zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze . 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz 

Urzędu, która w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała, że Kodeks 

wyborczy określa przypadki w których rada gminy może podjąć uchwałę w 

sprawie  zmiany granic okręgów wyborczych . 

Zmiana przedstawiona w projekcie uchwały nie obejmuje zmiany granic w 

pełnym tego słowa znaczeniu a polega jedynie na uzupełnieniu w okręgu 

wyborczym nr 1 nazwy ul. Ogrodowej, która w obowiązującej uchwale nie 

została wyszczególniona ,gdyż od szeregu lat nikt przy niej nie zamieszkiwał . 

Sytuacja ta uległa zmianie ,bowiem przy ul. Ogrodowej wybudowany został 

budynek mieszkalny ,wobec czego stało się konieczne uzupełnienie 

wymienionej nazwy ulicy w omawianej uchwale . 

Nie zgłoszono żadnych zapytań . 



 
 
 

Uchwała nr V/24/15 została zatwierdzona 14 głosami  i stanowi  zał. nr7 do 

protokołu .  

c/ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria 

oraz dokumentów do ich potwierdzenia ,stosowanych w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez gminę Dolsk . 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirella Godawa Kierownik Referatu 

Spraw Obywatelskich .   

 W przypadku większej ilości  miejsc do publicznych przedszkoli na naszym 

terenie niż zgłoszonych dzieci ,przedszkole zobowiązane jest zrobić 

dodatkową rekrutację do przedszkola na pewnych zasadach i kryteriach  i to 

właśnie określa projekt tej uchwały . 

Nie zgłoszono żadnych zapytań . 

Uchwała nr V/25/15 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr8 do 

protokołu .  

 

 d/zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk . 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska ,która w uzasadnieniu 

do projektu uchwały powiedziała, że Zakład Gospodarki Komunalnej  w 

Dolsku złożył na ręce Burmistrza wniosek o zatwierdzenie taryf  dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz 

z zestawieniem poniesionych kosztów i przychodów za rok 2014  i 

planowanych kosztów i przychodów w 2015 roku. 

W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę została wprowadzona taryfa 

dwuczłonowa  niejednolita ,która obejmuje  cenę wody  oraz stawkę 

abonamentową  

Z przedstawionej kalkulacji wynika, że  cena zaopatrzenia w wodę nie ulegnie 

zmianie w stosunku do roku ubiegłego . 

Wysokość opłaty abonamentowej również nie ulega zmianie  

Cena za odprowadzenie ścieków bytowych według kosztów winna wynosić 

7,80 zł /m3 . 

Uzyskana dotacja z budżetu gminy pozwoli ustalić cenę dla odbiorcy 

6,27 zł / m3  bez względu na grupę odbiorców . 



 
 
 

Dodatkowo do obowiązującej taryfy zostanie wprowadzona cena za 

odprowadzanie ścieków przemysłowych na kwotę 7,80 zł / m 3 . 

Radni nie zgłosili żadnych zapytań . 

Uchwała nr V/26/15 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 9 do 

protokołu . 

Pkt 7  Zapytania i wnioski radnych . 

Radny Jarosław Kaczmarek – pytanie skierowane do Pana Burmistrza  a 

dotyczące zmiany w budżecie  z przeznaczeniem funduszy na drogę w 

Pokrzywnicy i remont Przedszkola w Wieszczyczynie / fundusze to zostały 

zabrane na zakup pieca co do MGOSiR /`. 

Burmistrz MiG  Henryk Litka z chwilą otrzymania zwrotu funduszy za 

wykonanie ulicy Brzozowej  te zabrane fundusze  powrócą na te zadania 

/liczymy na to ,że nastąpi to w m-cu marcu /. 

Radny Krystian Mejza przedstawił wnioski i postulaty mieszkańców wsi 

Kotowo, Lubiatowo i Trąbinek z którego to okręgu został wybrany na radnego 

a dotyczyły takich spraw jak: 

W Trąbinku  prośba o usunięcie konaru drzewa  leżącego od dwóch lat  przy 

pomniku przyrody, 

Druga sprawa poruszona przez mieszkańców Trąbinka to sprawa 

wyczyszczenia rowu na małym Trąbinku ,gdyż rów jest usytuowany wyżej 

drogi i woda ścieka na drogę . 

Sołectwo Kotowo  poinformowało radnego o złożonym wniosku dot. 

przestawienia transformatora oraz linii energetycznej znajdujących się przy 

nowej świetlicy . 

w uzasadnieniu podaje się  sprawę ułożenia kostki brukowej przy nowej 

świetlicy ,gdyż żaden inwestor nie chce wykonać tam prac  ,natomiast 

sołectwo posiada środki na ten cel. 

Jeżeli  chodzi  o inny postulat to czy istnieje możliwość podłączenia wody do 

mieszkańców Kotowa ,Masłowa i Drzonku ,którzy mieszkają przy drodze 434 . 

Wiem, że  sportowcy z naszej gminy ,którzy osiągnęli najlepsze wyniki w 

swojej kategorii otrzymują stypendia sportowe .Mamy taką zawodniczkę z 

Księginek  do kogo w tej sprawie się zwrócić . 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka – odnośnie złożonych  przez Pana 

postulatów to zapoznam się z nimi i odpowiem na następnej sesji ,natomiast 

jeżeli chodzi o wypłatę stypendium sportowego to proszę się w tej sprawie 

zwrócić do referatu spraw obywatelskich . 



 
 
 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – zapoznałam się z umową na 

oświetlenie uliczne i jest tam zapis ,że na  wykonane naprawy jest gwarancja 

12 miesięcy  o takim zapisie powinno się poinformować sołtysów ,może niech 

sołtysi prowadzą  ewidencję napraw  żeby nie płacić podwójnie. 

Burmistrz MiG  Henryk – nie będę obciążał sołtysów takim zadaniami 

Chcemy ujednolicić system powiadamiania  o awariach  i wtedy będziemy 

wiedzieć  co i w jakim miejscu się dzieje i jak te awarie zostały naprawione. 

Do sołtysów będzie tylko prośba o zgłaszanie awarii ,chcemy wszyscy  

oszczędności  i stąd konieczność zgłaszania awarii poprzez Urząd  

Radny Michałowski Andrzej – w sprawozdaniu przedstawionym przez OPS 

była mowa o bezdomności czy wobec tego ,że w Pokrzywnicy jest osoba 

bezdomna to może ona otrzymać mieszkanie socjalne . 

Pani Alicja Olschak – procedura przyznawania mieszkań socjalnych jest 

obwarowana  przepisami i wiemy , że jednym z warunków to wyrok sądu o 

eksmisji. 

 Wiemy o tej osobie  i ze stronu OPS staraliśmy się zapewnić warunki do 

zamieszkania  jak wiemy nic z tego nie wyszło . 

Pkt n8 Wolne głosy i wnioski  

Radny Marek Jurga – mieszkańcy Masłowa w których imieniu zabieram głos  

chcieliby wiedzieć czy jest możliwość podłączenia Masłowa do sieci gazowej  

Burmistrz MiG Henryk Litka – z uwagi na uwarunkowania związane z 

podłączeniem gazu proszę Pana radnego o konsultacje w tej sprawie w 

Urzędzie po obradach sesji . 

Pkt. 9 Zakończenie obrad sesji . 

W tym punkcie obrad głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 

,która stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany, podziękowała 

wszystkim za udział  i zakończyła obrady 

V Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 

Protokolant      Przewodnicząca Rady  

Stefania Gagat     Janina Pawełczyk  

 


