
PROTOKÓŁ NR X 
 

z X Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 8 lipca 2015 roku 
w godz. od 11.00 do 13.15 

 
Radni obecni n a 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. Jagoda Wielebińska reprezentant Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych 

Sp.zo.o. Gostyń 
9. Jarosław Lisiecki reprezentant Międzygminnego Związku Turystycznego 

„Wielkopolska Gościnna” Pępowo 
10. Sołtysi oraz 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. 

Radni nie wnieśli żadnych zmian do porządku obrad o głos poprosił Burmistrz Miasta 
i Gminy Henryk Litka, który wniósł o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok. Zmiana 
dotyczy funduszu sołeckiego. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podała pod głosowanie wniosek Pana 
Burmistrza o poszerzenie porządku obrad Sesji. 

Radni jednogłośnie zaakceptowali tą propozycję. Wobec powyższego porządek obrad 
Sesji jest następujący: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII i IX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. 
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
5. Wysłuchanie informacji z działalności Samorządowego Funduszu Poręczeń 

Kredytowych Sp.zo.o. Gostyń. 
6. Wysłuchanie informacji z działalności Międzygminnego Związku Turystycznego 

„Wielkopolska Gościnna” Pępowo. 
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy o nadanie odznaki „Za zasługi dla 

Miasta i Gminy Dolsk” 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał dot.: 

a) Statutu sołectwa Lubiatowa, 
b) Statutu sołectwa Lubiatówka, 
c) Przeprowadzenia badań naukowych na pomnikowych głazach narzutowych, 



d) Zbycia nieruchomości położonej w Kotowie w drodze bezprzetargowej sprzedaży, 
e) Przekazanie majątku jednostce organizacyjnej gminy 
f) Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok. 

9. Zapytania i wnioski radnych. 
10. Wolne głosy i wnioski. 
11. Zakończenie obrad sesji. 

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

Zabierając w tym punkcie obrad głos Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
powiedziała, że protokoły zostały sporządzone w terminie, znajdują się w biurze Rady. 
 Radni do sporządzonych protokołów 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. 

Ponadto Burmistrz MiG Henryk Litka poinformował, że dzisiejszej nocy przez 
Międzylesie przeszła trąba powietrzna która spowodowała dużo zniszczeń. 
 Radni do przedstawionej informacji nie wnieśli żadnych zapytań. 
 
Ad.5 Wysłuchanie informacji z działalności Samorządowego Funduszu Poręczeń 
Kredytowych Sp.zo.o. Gostyń. 

Informacja została przedstawiona przez Panią Jagodę Wielebińską przedstawiciela 
Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.zo.o. Gostyń w formie 
multimedialnej. 

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zo.o. od 13 lat udziela poręczeń 
przy wsparciu 38 udziałowców: BGK, 35 Jednostek Samorządów Terytorialnych i 2 
stowarzyszenia gospodarcze. Z myślą o przedsiębiorcach realizowana jest inicjatywa 
JEREMIE. Z zaangażowaniem wspiera rozwój sektora MŚP poprzez udzielanie poręczeń 
(jako zabezpieczenie na gruncie prawa cywilnego) do kredytów, pożyczek, leasingów na 
rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE stwarza korzyści 
dla przedsiębiorców. Szybkie ustawienie zabezpieczenia pozwala na możliwość 
pozyskania zewnętrznego finansowania oraz tańsze poręczenie spowodowane 
uproszczoną procedurą uzyskania poręczeń.  
Działalność poręczeniowa Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.zo.o. na 
terenie gminy Dolsk to 20.000,00 zł posiadanych udziałów; 5 udzielonych poręczeń o 
wartości 728.500,00 zł. 
Dzięki wsparciu Udziałowców w postaci sukcesywnego podnoszenia kapitału 
zakładowego, Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.zo.o. może nieustannie 
się rozwijać i służyć lokalnym mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. 
 
Ad.6 Wysłuchanie informacji z działalności Mi ędzygminnego Związku 
Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” Pępowo. 

Informacja została przedstawiona przez Pana Jarosława Lisieckiego przedstawiciela 
Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” w formie 
multimedialnej. 

Obsza funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska i realizacja 
Lokalnej  Strategii Rozwoju to obszar  11 gmin – 1.375 km2. Rozwój funkcji 
rekreacyjnych i turystycznych obszaru Gościnnej Wielkopolski  to rozwój bazy 
rekreacyjnej i turystycznej. Wzrost aktywności gospodarczej i społecznej w obszarze 
rekreacji i turystyki oraz promocja Gościnnej Wielkopolski.  Działania mają na celu 



poprawę jakości życia mieszkańców Gościnnej Wielkopolski poprzez poprawę estetyki 
oraz zagospodarowania obiektów i przestrzeni publicznej. Wzrost aktywności społecznej i 
gospodarczej oraz integrację mieszkańców.  

Zrealizowane przedsięwzięcia oraz osiągnięte rezultaty i cele Lokalnej Strategii 
Rozwoju to 140 projektów zrealizowanych przez beneficjentów z obszaru LGD w tym 
Gminy Dolsk. Współpraca gminy Dolsk z Lokalną Grupą Działania „Gościnna 
Wielkopolska” w myśl idei  pozwoliła na realizację między innymi  projektów:  Wodny 
plac zabaw dla dzieci; Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Trąbinek, wsi 
Pokrzywnica; Gala na Kozim Rynku; Miejsca spotkań na szlaku rowerowym oraz jeden z 
większych projektów Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku – zagospodarowanie 
Rynku. To kilka projektów zrealizowanych przy dofinansowaniu środków z budżetu 
Lokalnej Strategii Rozwoju Gościnna Wielkopolska. Ogólna kwota pomocy wykorzystana 
na dofinansowanie wyżej wym. projektów to 693.159,84 zł. 

 
Ad.7 Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy o nadanie odznaki „Za 
zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk”. 
 Koło Śpiewaczego „Lutnia” w Dolsku wystąpiło do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk 
o nadanie pani Grażynie Janickiej Odznaki Pamiątkowej „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA i 
GMINY DOLSK”, mając na względzie szczególnie jej wieloletnie zaangażowanie w 
pracę na rzecz upowszechniania działalności śpiewaczej. 
 Przedstawiona wieloletnia działalność pani Grażyny Janickiej, zdaniem zarówno 
Zarządu Koła Śpiewaczego „Lutnia” w Dolsku, jak i Burmistrza zasługuje na docenienie 
przez Radę Miasta i Gminy Dolsk poprzez uhonorowanie odznaką pamiątkową. 
Wniosek o nadanie Odznaki Pamiątkowej „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk” stanowi 
zał. nr 4 do protokołu. 
 
Ad.8 Rozpatrzenie projektów uchwał: 
a) Statutu sołectwa Lubiatowa. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego, 
która wyjaśniła że przedłożony projekt uchwał w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatowo jak 
również projekt uchwały w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatówko stanowią korektę w 
stosunku do obecnie obowiązującego statusu w zakresie obszaru określającego teren 
sołectwa. W trakcie prac związanych z redagowaniem treści Uchwały Nr XLIII/302/14 
Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 marca 2014 w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatowo 
omyłkowo zapisano w § 2 ust. 2, że „Obszar Sołectwa Lubiatowo obejmuje miejscowości 
Lubiatowo i Brzednia”. Przedkładany projekt uchwały eliminuje ten błąd i wprowadza 
prawidłowe brzmienie § 2 ust. 2 tj. „Obszar Sołectwa Lubiatowo obejmuje miejscowość 
Lubiatowo”. Merytoryczna zawartość uchwały pozostała w niezmienionym kształcie. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała X/46/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 5 do protokołu. 
b) Statusu sołectwa Lubiatówka. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego. 
W związku z powyższym Uchwała Nr XLIII/303/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 
26 marca 2014 w sprawie Statutu Sołectwa Lubiatówko omyłkowo zapisano w § 2 ust. 2, 
że „Obszar Sołectwa Lubiatówko obejmuje miejscowość Lubiatówko”. Przedkładany 
projekt uchwały eliminuje ten błąd i wprowadza prawidłowe brzmienie § 2 ust. 2 tj. 
„Obszar Sołectwa Lubiatówko obejmuje miejscowości Lubiatówko i Brzednia”. 
Merytoryczna zawartość uchwały pozostała w niezmienionym kształcie. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 



Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała X/47/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 6 do protokołu 
c) Przeprowadzenia badań naukowych na pomnikowych głazach narzutowych. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu 
Gospodarczego która wyjaśniła że przedłożony projekt uchwał w sprawie 
przeprowadzenia badań naukowych na pomnikowych głazach narzutowych jest wynikiem 
wniosku dr. Karola Tylmanna z Zakładu Geologii Morza przy Al. M. Piłsudskiego 46 w 
Gdyni, z prośbą o zgodę na wykonanie badań naukowych na wybranych trzech głazach 
narzutowych chronionych jako pomniki przyrody na terenie Gminy Dolsk. Przedmiotowe 
głazy znajdują się w miejscowości Brześnica i są jedynymi z kluczowych obiektów 
wytypowanych do badań w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Recesja 
ostatniego lądolodu skandynawskiego w Polsce w świetle datowania głazów narzutowych 
metodą izotopu kosmogenicznego”. Planowane badania będą miały typowo naukowy 
charakter. Wykorzystują one najnowszą metodykę stosowaną w badaniach osadów 
polodowcowych. Uzyskane w ich efekcie wyniki będą cenne nie tylko z naukowego 
punktu widzenia, ale przyczynią się również do wzbogacenia informacji odnośnie 
środowiska przyrodniczego regionu, kształtowania jego krajobrazu podczas ostatniego 
zlodowacenia oraz zwiększenia atrakcyjności obiektów i wzmocnienia podstaw ich 
ochrony, jak też promocji walorów geoturystycznych regionu. W związku z art. 44 ustawy 
o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady 
gminy, dlatego też uzgodnienie zakresu badań również stanowi kompetencje rady. 
Radny Hieronim Szczepaniak czy gmina ponosi koszty związane z przeprowadzaniem 
tych badań? 
W odpowiedzi Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego 
poinformowała że gmina nie ponosi kosztów z tego tytułu. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała X/48/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 7 do protokołu. 
d) Zbycia nieruchomości położonej w Kotowie w drodze bezprzetargowej 

sprzedaży. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu 
Gospodarczego, która w uzasadnieniu powiedziała że pan [...] współwłaściciel działek 
zapisanych w księdze wieczystej nr PO1M/00031799/8 położonych w obrębie 
ewidencyjnym gruntów Kotowo złożył wniosek o umożliwienie nabycia nieruchomości tj. 
działki nr 70 i nr 71, położonych w Kotowie. Działki nr 70 stanowi nieużytek a działka nr 
71 stanowi drogę dojazdową do działki nr 70 czyli nieużytku. Działki te położone są w 
bezpośrednim sąsiedztwie gruntów stanowiących własność państwa [...]. Działki zbywane 
są w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 
Radny Andrzej Michałowski za jaką kwotę mają być sprzedane te działki? 
W odpowiedzi Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego 
poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały jest podstawą do wszczęcia procedury 
sprzedaży. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr X/49/15 została podjęta w następujący sposób: 
10 radnych głosowało za podjęciem uchwały 
5 radnych wstrzymało się od głosu 
Uchwała została zatwierdzona 10 głosami i stanowi zał. nr 8 do protokołu . 
e) Przekazanie majątku jednostce organizacyjnej gminy. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu 
Gospodarczego uzasadniając kompetencją Rady Miasta i Gminy jest wyposażanie 
gminnych jednostek organizacyjnych w majątek. Zadaniem MGOSiR w Dolsku 



wynikającym z rozdziału II § 5 ust.4 statutu MGOSiR jest propagowanie rekreacji 
ruchowej sportu i turystyki, a celowi temu służą między innymi place zabaw 
przeznaczone dla najmłodszych. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk uważam że przekazanie terenu jest nie 
zasadne. W Dolsku istnieje samorząd miejski, który tak jak sołectwa zobowiązany jest 
opiekować się placami zabaw, boiskami. 
Radny Krystian Mejza przyznaję Pani Przewodniczącej rację. 
Radny Jarosław Kaczmarek zasygnalizował iż opieka nad przekazanym terenem 
spoczywałaby na MGOSiR w Dolsku. Natomiast odpowiedzialność finansowa 
spoczywałaby na samorządzie miejskim. 
Radna Wiesława Szermelek - dokładamy obowiązków i zadań MGOSiR 
Radny Jacek Woroch zaznaczył iż temat ten był poruszany na Komisji Inwestycji i 
Spraw Gospodarczych. Kwestionować  ustalenia komisji jest równoznaczne z 
podważaniem działań komisji. 
Radny Zenon Rusiak ustalenia komisji to propozycja. Decyzję podejmuje rada. 
Radna Jadwiga Chojnacka chciała dodać że kierownik MGOSiR Witold Opielewicz 
zgadzał się z propozycją gdy tylko sprawa ta zostanie prawnie uregulowana. 
Burmistrz Henryk Litka zadaniem gminy jest przekazywanie majątku jednostką 
wspomagających działania gminy. Sytuacja ta wynikła z niedopatrzenia i za sugestią 
komisji powstał projekt uchwały. Zaznaczyć należy że przekazanie mienia jednostce 
samorządu, a stowarzyszeniu to odrębne kwestie. Należałoby również rozgraniczyć 
zagadnienia kwestie sprawowania nadzoru nad ewentualnymi pracami (naprawa 
utrzymanie porządku), a finansowaniem tych prac. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk samorząd miasta jest inny niż sołectwa 
Kierownik Referatu Obywatelskiego Mirella Godawa to że w ramach funduszu 
sołeckiego są uruchamiane środki na naprawę czy utrzymanie porządku na obiekcie nie 
świadczą o ponoszeniu odpowiedzialności prawnej za ten obiekt. Opieka nad każdym 
przekazanym mieniem jednostką pomocniczym ma charakter porządkowy 
odpowiedzialność ponosi gmina. Dotyczy to zarówno sołectw jak i samorządu miejskiego. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr X/50/15 została zatwierdzona w następujący sposób: 
7 radnych głosowało za podjęciem uchwały 
5 radnych głosowało przeciwko podjęciu uchwały  
3 radnych wstrzymało się od głosu 
Uchwała została zatwierdzona 7 głosami i stanowi zał. nr 9 do protokołu 
f) Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2015 rok. 
Dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 44.152,95 zł. Zwiększenia planowanych 
dochodów wynika: 
- z otrzymania rekompensaty utraconych dochodów pod jeziorami o kwotę 1.860,00 zł 
- z otrzymania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych o kwotę 37.292,95 zł 
- z tytułu rozliczeń między przedszkolami z sąsiadującymi gminami o kwotę 5.000,00 zł. 
Pozostałe zmiany dotyczą funduszu sołeckiego. 
Radna Wiesława Szermelek zwróciła uwagę na zmniejszenie planowanych wydatków 
inwestycyjnych na utwardzenie zjazdu na plażę w Dolsku. W związku z tym należy liczyć 
się ż e inwestycja ta nie zostanie przeprowadzona? 
W odpowiedzi Pan Burmistrz Henryk Litka poinformował iż inwestycja została 
przesunięta w czasie ze względów na brak pozyskania środków zewnętrznych. 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała czy samorząd mieszkańców dokonał 
całej procedury związanej z możliwością dokonania zmiany przeznaczenia środków 
finansowych z budżetu. 
Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego cała dokumentacja jest w 
referacie obywatelskim. 
Radny Jarosław Kaczmarek uważa że każda inwestycja podnosząca wartość majątku 
jest konieczna. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr X/51/15 została zatwierdzona w następujący sposób: 
10 radnych głosowało za podjęciem uchwały 
5 radnych wstrzymało się od głosu 
Uchwała została zatwierdzona 10 głosami i stanowi zał. nr 10 do protokołu . 
Ad.9 Zapytania i wnioski radnych. 
Radny Marek Jurga zgłosił interpelację w sprawie wykonania rowu wzdłuż drogi 
gminnej w miejscowości Drzonek od elektrowni wiatrowych w kierunku Borgowa oraz w 
sprawie rowu odprowadzającego wodę z drogi powiatowej w Masłowie. Interpelacja 
stanowi zał nr 11 do protokołu. 
Radny Hieronim Szczepaniak zgłosił interpelację w sprawach dotyczących oświetlenia 
ulicznego, utwardzenia dróg oraz w sprawach utrzymania porządku w miejscowości 
Drzonek. Interpelacja stanowi zał. nr 12 do protokołu. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zgłosiła interpelację w sprawach oświetlenia 
ulicznego oraz kosztach związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Interpelacja stanowi 
zał. nr 13 do protokołu. 
Radna Aneta Nierzędowską poinformowała że przystanek autobusowy w miejscowości 
Wieszczyczyn przez 4 miesiące był uszkodzony i został naprawiony na własny koszt. 
Problem stanowi utrzymanie porządku w tym że miejscu. 
Radny Krystian Mejza prosił o obniżenie krawężnika przy budce telefonicznej w 
miejscowości Dolsk dla ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała dlaczego na parkingu szalet dla osób 
niepełnosprawnych jest zamknięty? 
Radny Andrzej Michałowski na jakim odcinku jest budowa świetlicy w Księginkach? 
Radny Jarosław Kaczmarek informacja o imprezach jest znikoma. 
Radna Lidia Pieprzyk jak wygląda sprawa drogi za Szkołą Podstawową w Dolsk? 
W odpowiedzi Burmistrz MiG Henryk Litka poinformował że teren który przynależy 
do szkoły został uporządkowany. 
Burmistrz MiG Henryk Litka  wyjaśnił iż odpowiedź na interpelację Radnego Krystiana 
Mejzy została pisemnie udzielona radnemu, również do wiadomości złożono w biurze 
rady. 
Ad.10 Wolne głosy i wnioski. 
Mieszkaniec gminy Pani [...] podziękowała za nadanie odznaczenia „ Za zasługi dla 
Miasta i Gminy Dolsk” dla Pani Grażyny Janickiej. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk w nawiązaniu do artykułu w prasie zapytała na 
jakich zasadach ma powstać firma na ul. Rybarskiej? Czy mieszkańcy Dolska zgadzają się 
aby powstało przedsiębiorstwo odzyskiwania odpadów w centrum miasta. Ulica Rybarska 
nie jest przystosowana do dużych samochodów. 
Burmistrz MiG Henryk Litka odpowiadając na pytanie wyjaśnił że zostało wszczęta 
procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy, która pozwoliłaby na dalsze działania 
w rozpoczęciu powstania działalności gospodarczej na ul. Rybarskiej. 
Ad.11 Zakończenie obrad sesji. 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk w tym punkcie obrad stwierdziła, że porządek 
obrad został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła X Sesję Rady 
Miasta i Gminy Dolsk. 
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