
PROTOKÓŁ NR XIII 
 

z XIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 10 listopada 2015 roku 
w godz. od 14.00 do 17.10 

 
Radni obecni na sesji wg zał lista obecności /zał nr 1do protokołu/ 
Ponadto udział w sesji wzięli: 

1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy 
2. Liliana Lenarczyk – Żurczak – Sekretarz Miasta i Gminy 
3. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy 
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego 
5. Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 
6. Katarzyna Chojnacka członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Dolsku 
7. przedstawiciel prasy 
 

Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk powitała radnych, zaproszone osoby, oraz 

wszystkich obecnych na Sesji stwierdzając, że na Sali obecnych jest 15 radnych wobec czego 
Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad sesji. 

Porządek obrad został przedstawiony przez Przewodniczącą Rady Janinę Pawełczyk z 
zapytaniem czy ktoś z radnych lub Pan Burmistrz wnosi o poszerzenie porządku obrad Sesji. 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka wniósł o poszerzenie obrad o projekt 
uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 
rok.  

W związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa złożonym przez [...] w dniu 
09.11.2015r. w biurze rady Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk wniosła o rozszerzenie 
obrad o punkt Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez pana 
[...]. 

Porządek obrad Sesji jest następujący /zał. nr 2 do protokołu/: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. 
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
5. Rozpatrzenie projektów uchwał dot.: 

a) opłaty targowej, 
b) opłaty od posiadania psów, 
c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
d) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, 
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
f) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w 

formie gospodarki pozabudżetowej na 2016r., 
g) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w 

formie gospodarki pozabudżetowej na 2016r., 
h) przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2016, 
i) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami na rok 2016, 



j) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk, 
k) dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę na terenie gminy Dolsk, 
l) aneks nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie 

powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla 
bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na 
rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Gaju, 

m) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok. 
6. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez pana [...]. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 

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

Zabierając w tym punkcie obrad głos Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
powiedziała, że protokół został sporządzony w terminie, znajduje się 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. 
 

Ad.5 Rozpatrzenie projektów uchwał: 
a) opłaty targowej. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 26.10.2015r.  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIII/66/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 4 do protokołu. 
 

b) opłaty od posiadania psów. 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 26.10.2015r.  
Radny Jan Rzepczyński zapytał jakie uzyskujemy dochody z tytułu tej opłaty i jaka jest 
ściągalność tych środków? 
Skarbnik MiG El żbieta Juskowiak poinformowała że dochody z tytułu opłaty od 
posiadania psów są małe ale egzekucja prowadzona jest na bieżąco i skutecznie. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XIII/67/15 została zatwierdzona w następujący sposób: 
14 radnych głosowało za podjęciem uchwały 
1 radny wstrzymał się od głosu 
Uchwała została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 5 do protokołu. 
 

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 



Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 26.10.2015r. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XIII/68/15 została zatwierdzona w następujący sposób: 
14 radnych głosowało za podjęciem uchwały 
1 radny wstrzymał się od głosu 
Uchwała została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 6 do protokołu. 
 

d) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji pod atkowych. 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 26.10.2015r.  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIII/69/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 7 do protokołu. 
 

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 26.10.2015r.  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIII/70/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 8 do protokołu. 
 

f) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w 
formie gospodarki pozabudżetowej na 2016r. 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 26.10.2015r.  
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIII/71/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 9 do protokołu. 
 

g) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w 
formie gospodarki pozabudżetowej na 2016r. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk. 
Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do kosztów 
mogą być udzielone z budżetu Miasta i Gminy według kalkulowanych stawek 
jednostkowych. W związku z powyższym występuje konieczność ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowych zgodnie z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku na pokrycie kosztów 
administrowanie świetlic wiejskich. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  informując że jest to projekt który po raz pierwszy wdrożony 
będzie w 2016 roku. Jednocześnie zapewnił o możliwości korygowania wysokości dotacji 
średniego metra kwadratowego dotacji do świetlic gdyby  okazało się że znacznie odbiega od 
rzeczywistości. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała co z ponoszeniem kosztów dotyczących 
drobnych napraw i remontów? 



Burmistrz MiG Dolsk Henryk Litka  odpowiedział iż dotacja uwzględnia również drobne 
koszty dotyczące administracji świetlic. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk dodała że sołtysi nie uwzględnili utrzymania 
świelic w planowaniu funduszu sołeckiego na rok 2016. 
Skarbnik MiG Dolsk El żbieta Juskowiak wyjaśniła że dotacja przedmiotowa ma pokrywać 
bieżące opłaty dotyczące: 

• energii, wody, kanalizacji 
• energia dot. Remiz OSP w Masłowie i Lubiatowie 
• opłaty za odbiór śmieci 12 świetlic 
• przeglądy budowlane, elektryczne, kominowe 
• ubezpieczenie 
• koszty administracyjne 2% 

 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XIII/72/15 została zatwierdzona w następujący sposób: 
14 radnych głosowało za podjęciem uchwały 
1 radny głosował przeciwko podjęciem uchwały 
Uchwała została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 10 do protokołu. 
 

h) przyj ęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów 
alkoholowych na rok 2016. 

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku 
Katarzyna Chojnacka pokrótce zreferowała projekt uchwały który szczegółowo został 
omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji odbytym w dniu 26.10.2015. 
Radna Aneta Niewrzendowska zgłosiła pisemny wniosek formalny dotyczący obniżenia 
diet do wysokości 200 zł i ilości członków komisji i tym samym wywołała dyskusję, po czym 
wniosek formalny został poddany pod głosowanie. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad złożonym wnioskiem przez Radną 
Anetę Niewrzendowską. 
Wniosek formalny został rozpatrzony w następujący sposób: 
5 radnych głosowało za przyjęciem wniosku 
7 radnych głosowało przeciwko 
3 radnych wstrzymało się od głosu 
Wniosek o obniżenie diet członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Dolsku został odrzucony. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XIII/73/15 została zatwierdzona w następujący sposób: 
10 radnych głosowało za podjęciem uchwały 
3 radnych wstrzymał się od głosu 
2 radnych głosowało przeciwko podjęciem uchwały 
Uchwała została zatwierdzona 10 głosami i stanowi zał. nr 11 do protokołu 
 

i) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami na rok 2016. 

Projekt uchwały przedstawiła Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 26.10.2015r. Pani Mirella Godawa poinformowała, że do przedstawionego 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji został zmieniony termin składania oceny 



realizacji programu z dnia 30 kwietnia na 31 maj roku następnego. Zmiana ta wynikła ze 
zmian w przepisach nadrzędnych. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIII/74/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 12 do protokołu. 
 

j)  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk. 
Projekt uchwały przedstawiła Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 26.10.2015r. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIII/75/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 13 do protokołu. 
 

k) dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę na terenie gminy Dolsk. 

Projekt uchwały przedstawiła Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 26.10.2015r. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIII/76/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 14 do protokołu. 
 

l) aneks nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie 
powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla 
bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na 
rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Gaju. 

Projekt uchwały przedstawiła Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 26.10.2015r.Maria Marchlewska wspomniała iż dla budżetu gminy będzie to 
skutkować procentowym udziałem w kosztach utrzymania schroniska: 

• gmina Śrem obniżeniem z 31% do 26% 
• gmina Książ Wlkp bez zmian 6% 
• gmina Dolsk bez zmian 4%  
• gmina Brodnica z 4% na 3%  
• gmina Czempiń z 8% na 7% 
• miasto Kościan z 18% na 15% 
• gmina Kościan z 12% na 10% 
• gmina Kórnik z 17% na 15% 
• gmina Krobia bez zmian 8% 
• gmina Krzywiń bez zmian 6% 

 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała dlaczego wszystkie gminy maja obniżone 
koszty utrzymania a gmina Dolsk zostaje na tym samym poziomie. 
Maria Marchlewska odpowiadając wyjaśniła iż ustalenie udziału w kosztach opiera się o 
udział procentowy z uwzględnieniem liczby mieszkańców poszczególnej gminy. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XIII/77/15 została zatwierdzona w następujący sposób: 



14 radnych głosowało za podjęciem uchwały 
1 radny głosował przeciwko podjęciem uchwały 
Uchwała została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 15 do protokołu. 
 

m) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok. 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik MiG Dolsk Elżbieta Juskowiak uzasadniając 
otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Powiat w Śremie na 
częściowe sfinansowanie modernizacji strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Masłowie ( 
zakup i montaż automatycznej bramy garażowej). Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w 
rozdziałach. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIII/78/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 16 do protokołu. 
 
Ad.6 Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez pana [...]. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeczytała wezwanie do usunięcia naruszeń 
prawa złożonego przez pana [...] w dniu 9 listopada 2015r. Wyjaśniła iż procedura wyboru 
ławników została przeprowadzona prawidłowo i pod względem prawnym nie ma zastrzeżeń. 
Po krótkiej dyskusji i uzgodnieniu zarysu oświadczenia zarządzono przerwę w obradach 
celem napisania oświadczenia Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie rozpatrzenia wezwania 
do usunięcia naruszenia prawa. 
Po przerwie odczytana została treść oświadczenia. Po czym Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk przeprowadziła głosowanie nad podjętym stanowiskiem rady. 
Radni głosowali w następujący sposób: 
10 radnych głosowało za podjęciem oświadczenia 
3 radnych głosowało przeciw podjętemu oświadczeniu 
2 radnych wstrzymało się od głosu  
Oświadczenie Rady Miasta i Gminy Dolsk wyrażone na Sesji w dniu 10 listopada 2015r. w 
sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa zostało zatwierdzone 10 
głosami i stanowi zał. Nr 17 do protokołu 
 
Ad.7 Interpelacje i zapytania radnych. 
Radna Wiesława Szermelek zapytała kiedy zaczną się prace nad budową ścieżki wzdłuż 
drogi 434 prowadzącej do Trąbinka ? 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka odpowiadając na pytanie poinformował że 
możemy spodziewać się podjęcia działań w przyszłym roku. 
Radna Wiesława Szermelek co z przepustem wody na ul. Podgórnej? 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka wyjaśnił że podejmując działania zmierzające do 
budowy przepustu napotkaliśmy się na rozległą procedurę gdyż gmina inwestuje na terenach 
prywatnych. Prawo wejścia na teren musimy zabezpieczyć wpisem do księgi wieczystej. 
Radny Jacek Woroch czy można dowiedzieć się szczegółów na temat Internetu 
szerokopasmowego? 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka przestrzegając poinformował że 
światłowód jest do użytku wszystkich operatorów. Decyzja o wyborze operatora zależy od 
nas samych – konsumentów. W tym roku szerokopasmowy Internet wbudowano w Masłowie, 
Dolsku, Księginkach i Małachowie. Od Przyszłego roku będzie dalsza rozbudowa. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk prosiła o zwrócenie uwagi jaki stan chodników i 
dróg zostawia firma budująca światłowód. 
Burmistrz MiG Dolsk Henryk Litka gdy tylko prace budowlane się zakończą na terenie 
gminy urząd przystąpi do odbioru. 



Radny Marek Jurga identyfikując się z OSP w Masłowie podziękował wszystkim obecnym 
za uchwalenie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok. 
 
Ad.10. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Jacek Woroch apelował o czynny udział w obchodach święta Niepodległości i 
wywieszenie flagi na posesji. 
 
Ad.11 Zakończenie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk w tym punkcie obrad stwierdziła, że porządek 
obrad został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XIII Sesję Rady 
Miasta i Gminy Dolsk. 

 
 

 
 
Protokolant         Przewodnicząca Rady 
Magdalena Pawłowska      Janina Pawełczyk 

 


