
1 
 

PROTOKÓŁ NR XIV 
 

z XIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 21 grudnia 2015 roku 
w godz. od 11.00 do 14.10 

 
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  - Zastępca Burmistrza-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. Przedstawiciele prasy 
11. mieszkańcy 
 

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. 

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka wniósł o poszerzenie obrad o projekt 
uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poprosiła Radnego Krystiana Mejzy o pomoc 
w liczeniu głosów przy głosowaniu projektów uchwał. 

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

a) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2016 roku, 

b) nabycia nieruchomości położonych w Księginkach i w Masłowie, 
c) zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych przez gminę Dolsk, 
d) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, 
e) planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2016 rok, 
f) planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2016 rok, 
g) planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2016 rok, 
h) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok, 
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2015-

2024, 
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j) uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na 2016 rok, 
k) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na 2016-2024, 
l) Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, 
m) Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 

deklaracji podatkowych. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne głosy i wnioski. 
8. Zakończenie obrad. 

 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XIII 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) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2016 roku. 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska. Rada 
gminy określa w drodze uchwały corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę. Program obejmuje swoim zakresem realizację 
takich zadań jak: 
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmienie; 
- odławianie bezdomnych zwierząt; 
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schroniskach dla zwierząt; 
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
- usypianie ślepych miotów; 
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 21.12.2015r. 
 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XIV/79/15 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 4 do protokołu. 
 

b) nabycia nieruchomości położonych w Księginkach i w Małachowie. 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska. W 
związku ze zrealizowaną inwestycją polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami, przepompowniami ścieków i rurociągów tłoczonych dla miejscowości Księginki 
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i Małachowo, wydzielono z działki nr 84 działkę nr 84/1 położoną w Księginkach oraz z 
działki nr 486 działkę nr 486/1 położoną w Małachowie. Powyższe działki, na których 
wybudowane zostały przepompownie ścieków zostaną przejęte od właścicieli na rzecz Gminy 
w celu uregulowania spraw własnościowych. Szczegółowa analiza projektu uchwały została 
omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji odbytym w dniu 21.12.2015r.  
Radny Andrzej Michałowski zapytał za jaką kwotę ma być nabyta działka? 
Odpowiadając Maria Marchlewska wyjaśniła iż cena będzie wynikała z przeprowadzonych 
rozmów z właścicielami i zawarta będzie w protokóle uzgodnień w ramach obowiązujących 
cen na rynku. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XIV/80/15 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) zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych przez gminę Dolsk. 
Projekt uchwały przedstawiła Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego. W celu 
uporządkowania i ujednolicenia zasad gospodarki mieniem należącym do Gminy Dolsk. Rada 
Miasta i Gminy Dolsk zgodnie z treścią art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym może uchwalać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu 
korzystania z gminnych  obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przedmiotowa 
uchwała w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na 
terenie gminy Dolsk stanowić będzie podstawę do ustalenia w drodze zarządzenia Burmistrza 
Miasta i Gminy Dolsk odpłatności za wynajem świetlic, wprowadzi jednolite formy 
korzystania ze świetlic wiejskich oraz określi zakres obowiązków opiekunów świetlic 
uszczegóławiając jednocześnie zasady wynajmu w stosunku do obecnie obowiązujących. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona z Komisją Oświaty, Kultury i 
Sportu oraz na wspólnym posiedzeniu komisji odbytym w dniu 21.12.2015r. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XIV/81/15 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) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 
Projekt uchwały przedstawił Henryk Grycz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIV/82/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 7 do protokołu. 
 

e) planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2016 rok. 
Projekt uchwały przedstawił Jarosław Kaczmarek członek Komisji Inwestycji i Spraw 
Gospodarczych. 
 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIV/83/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 8 do protokołu. 
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f) planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2016 rok. 

Projekt uchwały przedstawił Jacek Woroch Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu. 
 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIV/84/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 9 do protokołu. 
 

g) planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2016 rok. 
Projekt uchwały przedstawiła Lidia Pieprzyk Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska. 
 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIV/85/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 10 do protokołu. 
 

h) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok. 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak informując 
iż zmiany dotyczyły przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Dolsku. 
 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIV/86/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 11 do protokołu. 
 

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2015-
2024, 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak. Dodano 
przedsięwzięcie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Dolsk. Okres realizacji 
przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2021, a łączne planowane nakłady finansowe na to 
przedsięwzięcie wynoszą 494.784,14 zł. 
 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIV/87/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 12 do protokołu. 
 

j)  uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na 2016 rok. 
Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy  Dolsk poinformował iż projekt uchwały  w 
sprawie budżetu miasta i gminy na 2016 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 
zawiera wszystkie części które wg przepisów winien zawierać budżet. 
Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk odczytała opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej dodając iż oceny dokonano z dużą ostrożnością szczególną uwagę zwracając 
na spłatę zadłużenia. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Jacek Woroch  przedstawił odczytując 
opinię Komisji wraz z uzasadnieniem co stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz  przedstawił odczytując opinię Komisji 
wraz z uzasadnieniem co stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Lidia Pieprzyk przedstawiła odczytując 
opinię Komisji wraz z uzasadnieniem co stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Jarosław Kaczmarek członek Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych przedstawił 
odczytując opinię Komisji wraz z uzasadnieniem co stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
W oparciu o opinie i rozmowy przeprowadzone na wspólnym posiedzeniu komisji Burmistrz 
Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka  przedstawił autopoprawki do projektu uchwały w 
sprawie budżetu miasta i gminy na 2016 rok jednocześnie prosząc radnych o przychylne 
rozpatrzenie autopoprawek dotyczących planu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok. W 
punkcie 2 planu wydatków inwestycyjnych – modernizacja dróg gminnych dodać 
modernizację drogi w Pokrzywnicy otrzymując brzmienie Modernizacja dróg gminnych: 
Pokrzywnica, Międzychód oraz ulica Garncarska. W punkcie 3 planu wydatków zmniejszając 
wykupy gruntów na kwotę 20.000zł oraz dodanie punktu remont filii Przedszkola w 
Mszczyczynie. Przyznanie kwoty 4.000 zł na budowa schroniska w Gaju oraz 4.000zł pomoc 
dla policji w formie zakupu paliwa kosztem zmniejszenia utrzymania zieleni. 
Pomimo wielu kontrowersji dotyczących spostrzeżeń radnych do budżetu Burmistrz Miasta 
i Gminy Henryk Litka – uprzejmie proszę  z aprobatą spojrzeć na wysunięte przeze mnie 
autopoprawki. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała Komisję Ochrony Środowiska oraz 
Komisję Inwestycji i Spraw Gospodarczych czy podtrzymuje swoje zdanie dotyczące 
opiniowania budżetu? 
Komisja Ochrony Środowiska podtrzymała wcześniejsze stanowisko. Natomiast Komisja 
Inwestycji i Spraw Gospodarczych odnosząc się modernizacji dróg gminnych oraz remontu 
filii Przedszkola w Mszczyczynie wyraziła aprobatę przy równoczesnym utrzymaniu 
stanowiska Komisji w sprawie utrzymania zieleni. 
 
Przechodząc do głosowania do autopoprawek Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
zapytała radnych o sposób głosowania – jedno głosowanie dotyczące wszystkich 
autopoprawek. Radni wypowiedzieli się w następujący sposób: 
10 radnych głosowało za jednym głosowaniem 
2 radnych przeciwko głosowało przeciwko jednemu głosowaniu 
3 radnych wstrzymało się od głosowania. 
Radni zadecydowali iż zostanie przeprowadzone jedno głosowanie dotyczące wszystkich 
autopoprawek. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk dla przejrzystości sprawy przytoczyła 
autopoprawki tj.: 
- modernizacja dróg gminnych dodając drogę w Pokrzywnicy 
- zmniejszając wykup gruntów przy jednoczesnym uwzględnieniu remontu filii Przedszkola w 
Mszczyczynie, 
- zmniejszenie utrzymania zieleni w kwocie 8.000 zł na rzecz budowy schroniska w Gaju oraz 
zakup paliwa dla policji. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad autopoprawkami do projektu budżetu 
miasta i gminy na 2016 rok, które zostały zatwierdzone w następujący sposób: 
12 radnych głosowało za przyjęciem autopoprawek 
3 radnych wstrzymało się od głosu 
Autopoprawki do budżetu miasta i gminy na 2016 rok zostały zatwierdzone 12 głosami i 
jednocześnie przegłosowały stanowisko Komisji Ochrony Środowiska. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka podziękował za przyjęcie autopoprawek do 
budżetu miasta i gminy na 2016 rok. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
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Uchwała nr XIV/88/15 została zatwierdzona w następujący sposób: 
13 radnych głosowało za podjęciem uchwały 
2 radnych wstrzymał się od głosu 
Uchwała została zatwierdzona 13 głosami i stanowi zał. nr 17 do protokołu. 
 

k) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-2024. 
Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk odczytała opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała o zapis w uchwale dotyczący 
upoważnienia kierowników jednostek do realizacji inwestycji. 
Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak zapis został przytoczony lecz nigdy 
nie korzystano z tego uprawnienia. Do tej pory inwestycje przeprowadzane były z urzędu. 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła Przewodniczących poszczególnych komisji o 
ustosunkowanie się co do istotności zapisu. Przewodniczący Komisji jednogłośnie 
wypowiedzieli się aby zapis ten zachować. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIV/89/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 18 do protokołu. 
 

l) Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

Projekt uchwały przedstawiła Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk informując 
iż projekt uchwały ma formę porządkową. W uchwale w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości została zapisana niepełna nazwa przedmiotu 
opodatkowania tj. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego, zamiast od gruntów pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego. 
 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIV/90/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 19 do protokołu. 
 

m) Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i 
deklaracji podatkowych. 

Projekt uchwały przedstawiła Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk informując 
iż projekt uchwały ma formę porządkową. W uchwale w sprawie określenia wzorów 
formularzy informacji i deklaracji podatkowych użyto zapisu „użytki zielone” winno być 
„ł ąki i pastwiska”. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych ma na celu sprostować wyżej wymieniony zapis. 
 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIV/91/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 20 do protokołu. 
 
Ad.6 Interpelacje i zapytania radnych. 
Radny Jarosław Kaczmarek poinformował o złożonym przez niego wniosku do Zarządu 
Dróg Powiatowych w Śremie o remont drogi Nochówko-Mełpin. 
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Ad.10. Wolne głosy i wnioski. 
Radny Jacek Woroch w nawiązaniu do obchodów 97 rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego zachęcał wszystkich do wywieszenia flagi na posesji. 
[...] mieszkaniec Dolska zwracając się do Komisji Ochrony Środowiska aby pryzmy z 
piaskiem do posypania chodników rozmieścić w kilku punktach dla sprawniejszej obsługi. 
Ad.11 Zakończenie obrad. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk w tym punkcie obrad stwierdziła, że porządek obrad 
został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XIV Sesję Rady Miasta i 
Gminy Dolsk. 

 
 

 
 
Protokolant         Przewodnicząca Rady 
Magdalena Pawłowska      (-) Janina Pawełczyk 

 


