
PROTOKÓŁ NR XII 
 

z XII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 28 października 2015 roku 
w godz. od 12.00 do 14.20 

 
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. Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR 
7. Alicja Olschak Kierownik OPS 
8. Daria Rosiak Kierownik Biblioteki 
9. Andrzej Ratajczak Kierownik ZGK 
10. Romuald Nawrot 
11. Barbara Gurdek 
12. Elżbieta Janicka 
13. mieszkańcy gminy 
 

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 /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. 

Nikt nie wniósł żadnych zmian do porządku obrad.  
Porządek obrad Sesji jest następujący: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. 
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
5. Wybory ławników sądowych. 
6. Przedstawienie analiz oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i 

zobowiązanych pracowników jednostek organizacyjnych gminy. 
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku szkolnym 

2014/2015. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał dot.: 

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk”, 

b) zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze przetargu, 
c) sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Dolsku przy ul. 

Pocztowej 24 na działce nr 463 oraz bezciężarowe odłączenie działki z księgi 
wieczystej nr KW PO1M/00008173/0, 

d) uchwalenia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” 
oraz określenia zasad i trybu przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych, 



e) uchwalenie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dolsk, 

f) rozpatrzenie skargi na działalność organu wykonawczego gminy i kierowanego 
przez niego urzędu, 

g) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne głosy i wnioski. 
11. Zakończenie obrad. 

 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XI 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 Wybór ławników sądowych. 
Wynik pracy zespołu opiniującego o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych 
przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk co stanowi zał. 
nr 4 do protokołu. W roku 2015 przeprowadzane są wybory na ławników sądowych. Rada 
Miasta i Gminy Dolsk wybierać będzie 4 ławników do Sądu Rejonowego w Śremie zgodnie z 
pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu nr A-0131-11-15. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zaproponowała skład komisji skrutacyjnej: Henryk 
Grycz, Marek Jurga i Krystian Mejza. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 
zaakceptowali przedstawiony skład komisji. Wybrana komisja ukonstytuowała się 
następująco:Marek Jurga – przewodniczący komisji 
Henryk Grycz – członek komisji 
Krystian Mejza – członek komisji. 
Następnie komisja przystąpiła do przeprowadzenia tajnych wyborów ławników. Po 
zakończeniu głosowania zarządzono 10 minutową przerwę podczas której komisja 
skrutacyjna przeliczyła głosy i sporządziła protokół z głosowania /zał. nr 5 do protokołu/. 
Po przerwie rada wznowiła obrady. Protokół z wyboru ławników sądowych został odczytany 
przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej Marka Jurgę, który poinformował że 
poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów: 

• Chojnacka Katarzyna 13 
• Gurdek Barbara 15 
• Janicka Elżbieta 14 
• Nawrot Romuald 7 

Zatem na ławników wybrane zostały następujące osoby:  
• Chojnacka Katarzyna 
• Gurdek Barbara 
• Janicka Elżbieta 

Protokół został złożony Przewodniczącej Rady Janinie Pawełczyk. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XII/58/15 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. 
 
Radny Jacek Woroch prosząc o udzielenie głosu zadał pytanie radnym skąd taka decyzja? 
Radni podejmując decyzje powinni kierować się dobrem całego społeczeństwa. Może 
należało bardziej szczegółowo omówić zagadnienie rozszerzając o pytania skierowane do 
kandydatów. 
Przewodnicząca Rady przyjęła sugestię. 
 
Pan Romuald Nawrot poinformował, że został wybrany z grona kandydatów na ławników aby 
w imieniu wszystkich podziękować za wybór. 
 
Ad.6 Przedstawienie analiz oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i 
zobowiązanych pracowników jednostek organizacyjnych gminy. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk pokrótce przedstawiła analizę oświadczeń 
majątkowych złożonych przez radnych co stanowił zał. nr 7 do protokołu. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka przedstawił analizę oświadczeń majątkowych 
złożonych przez pracowników co stanowi zał. nr 8 do protokołu 
 
Ad.7 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku szkolnym 
2014/2015. 
Informacja ta została szczegółowo omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji odbytym w 
dniu 26.10.2015r. 
W ramach przypomnienia Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych pokrótce  została 
przedstawiona przez Mirellę Godawę Kierownik Referatu Obywatelskiego, która stanowi zał. 
nr 9 do protokołu. 
Ponadto Mirella Godawa nawiązując do pytania które padło na wspólnym posiedzeniu 
komisji dotyczącym zatrudnienia kadry pracowników obsługi i administracji w Przedszkolu 
Dolsk oddział Wieszczyczyn wyjaśniła że zwiększenie jednego etatu dotyczy stażysty. 
 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk Janina Pawełczyk poinformowała że na 
dzisiejszej sesji obecny jest Radny Powiatowy Andrzej Lazar. 
Po przedstawieniu swojej osoby Radny Powiatowy Andrzej Lazar poinformował radę iż 
służy pomocą gdyby zaszła potrzeba pośredniczenia z powiatem. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała Radnemu Powiatowemu i 
zarządziła przerwę w obradach. 
 
Po przerwie rada wznowiła obrady przechodząc do punktu rozpatrzenia projektów uchwał. 
 
Ad.8 Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk”. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani 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 XII/59/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 10 do protokołu. 
 



b)  zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze przetargu. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani 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 nr XII/60/15 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 11 do protokołu. 
 

c) sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Dolsku przy ul. 
Pocztowej 24 na działce nr 463 oraz bezciężarowe odłączenie działki z księgi 
wieczystej nr KW PO1M/00008173/0. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani 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 nr XII/61/15 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 12 do protokołu. 
 

d) uchwalenia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” 
oraz określenia zasad i trybu przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych.  

Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 26.10.2015r. Projekt uchwały przedstawiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji został zmieniony na sugestie rady. Zmiany dotyczyły wysokości przyznawania 
stypendium oraz określenie składu Komisji Stypendialnej. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XII/62/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 13 do protokołu. 
 

e) uchwalenie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dolsk. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego. 
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 XII/63/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 14 do protokołu. 
 

f) rozpatrzenie skargi na działalność organu wykonawczego gminy i kierowanego 
przez niego urzędu. 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz. 
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 XII/64/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 15 do protokołu. 
 

g) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 26.10.2015r. Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 
poinformowała, że do przedstawionego projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji 
zmieniono dochody i wydatki o dotacje w kwocie 162.696,06 zł. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XII/65/15 została podjęta w następujący sposób: 
Uchwała została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 16 do protokołu . 
 
Ad.9 Interpelacje i zapytania radnych. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Jacek Woroch zgłosił wniosek 
zmiany planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  
W związku z otrzymaną korespondencją otrzymaną od Radny Rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Dolsku Przewodniczący Komisji sugerowałby aby w miesiącu listopadzie 
komisja podjęła prace dotyczące zaplecza sanitarnego w budynkach Szkoły Podstawowej w 
Dolsku im. Janusza Kusocińskiego. 
Korespondencja tą otrzymała również Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych oraz 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk.  
Ustalono iż komisje wspólnie na spotkaniu 4 listopada zaznajomią się ze sprawą. 
 
Ad.10. Wolne głosy i wnioski. 
[...] przedstawił swój pogląd na temat trybu wyboru ławników sądowych, czując 
niezadowolenie z powodu braku wyboru pana Romualda Nawrota na ławnika sądowego. 
Kierując pytanie do radnych zapytał dlaczego radni głosując na ławników sądowych podjęli 
decyzję o odrzuceniu Pana Romualda Nawrota z listy ławników. Zgłoszenie Pana Nawrota na 
ławnika zostało poparte 50 głosami mieszkańców gminy, tak więc społeczeństwo uważało że 
pan Nawrot należycie wypełniłby funkcję ławnika sądowego. Tajność wyborów 
spowodowała że radni podjęli decyzje sugerując się odczuciami prywatnymi nie zważając na 
dobro społeczności lokalnej. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała że wybór ławników sądowych 
odbywa się zawsze w głosowaniu tajnym, zwracając uwagę że gdy pan [...] piastował funkcję 
radnego również wtedy wybór ławników sądowych przebiegał w głosowaniu tajnym. Jeżeli w 
sposobie głosowania są jakieś niedomówienia w tej sprawie wszelkich wyjaśnień może 
udzielić pani Sekretarz. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podsumowała iż wybory na ławników sądowych 
odbyły się zgodnie z przepisami prawa oraz poinformowała iż na wspólnym posiedzeniu 
komisji zostały omówione szczegółowo wszystkie projekty uchwał. 
[...] zapytał czy nie można było zaprosić kandydatów na ławników na wspólne posiedzenie 
komisji? 
Odpowiadając na pytanie Radny Jarosław Kaczmarek poinformował że została powołana 
komisja do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych. Powołana komisja 
przedstawiła na wspólnym posiedzeniu komisji szczegółowo opinię czterech kandydatów na 
ławników sądowych. 
[...] poruszył kilka spraw dotyczących turbin wiatrowych i biogazowni. 



Burmistrz MiG Henryk  Litka  prosił Pana [...] o sprecyzowanie sprawy na piśmie do której 
będzie mógł się odnieść. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zwracając się do Pana [...] poinformowała że jeśli 
istnieje potrzeba Komisja Ochrony Środowiska wraz z Burmistrzem MiG Dolsk wyjaśni 
sprawę. 
 
[...] zadała pytanie czy zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego będą 
konsultowane z mieszkańcami? 
Burmistrz MiG Henryk Litka  dzisiaj podjęta uchwała przystąpienia do sporządzenia 
zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Dolsk” jest początkiem wszczęcia procedury zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk”. Zmiany te wynikają z 
aktualności obowiązującego dokumentu planistycznego. Zakończenia sprawy możemy się 
spodziewać co najmniej za rok. 
 
[...] zapytał Radnego Jarosława Kaczmarka kiedy dzieci będą odbierane z przystanku przy 
świetlicy wiejskiej i kiedy powstanie jakieś zadaszenie?  
Radny Jarosław Kaczmarek odpowiadając na pierwszą część pytania poinformował Pana 
[...] że prawdopodobnie w grudniu. 
Burmistrz MiG Henryk Litka uzupełniając odpowiedź Radnego Jarosława Kaczmarka 
poinformował że organem właściwym w tej sprawie jest gmina Śrem jako organ prowadzący. 
Z gminą Śrem umówiliśmy się że my wybudujemy plac manewrowy służący do zawracania 
autobusów do końca wakacji letnich (sierpień 2015) a gmina Śrem jako organizator dowozów 
szkolnych odpowiednio pokieruje kursami dowozów autobusowych aby dzieci odbierać z 
tego miejsca. 
 
Romuald Nawrot wyjaśniając że dyskusja która wywiązała się spowodowała że został 
wywołany do tablicy. Zwrócił się do radnych od których nie otrzymał akceptacji mówiąc o 
zabijaniu inicjatywy społecznej i samorządowej. Przedstawił swoje zaangażowanie na rzecz 
społeczeństwa lokalnego które wykonuje co świadczy o inicjatywie kandydowania na ławnika 
sądowego. Dodał, że został pozbawiony zaprezentowania swojej kandydatury przed Radą 
Miasta i Gminy Dolsk i dlatego uważa że na ocenę jego działalności miały wpływ inne 
czynniki. 
Ad.11 Zakończenie obrad. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk w tym punkcie obrad stwierdziła, że porządek obrad 
został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XII Sesję Rady Miasta i 
Gminy Dolsk. 

 
 

 
 
Protokolant         Przewodnicząca Rady 
Magdalena Pawłowska      Janina Pawełczyk 

 
 
 


