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PROTOKÓŁ NR XIX 
 

z XIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 22 czerwca 2016 roku 
w godz. od 17.00 do 20.30 

 
Radni obecni na sesji według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
Ponadto udział w sesji wzięli: 

1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy 
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy 
3. Maria Woroch Starszy Specjalista ds. księgowości 
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego 
5. Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego 
6. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku 
7. Daria Rosiak Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk 
8. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Dolsku 
9. Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku 
10. Przedstawiciele prasy 
11. Mieszkańcy gminy Dolsk 
 

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 14 radnych, wobec czego 
rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/ 
Przewodnicząca Rady Janinę Pawełczyk zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych lub 
Burmistrz wnosi o poszerzenie porządku obrad. 
Burmistrz Henryk Litka poprosił o poszerzenie porządku obrad w punkcie „Rozpatrzenie 
projektów uchwał” o projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk 
oraz w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk. 

Porządek obrad uwzględniający wniosek Burmistrza został odczytany przez 
Przewodniczącą Janinę Pawełczyk a przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. 
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących: 

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2015; 

b) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk; 
c) współdziałania z gminą Śrem w zakresie gminnych przewozów pasażerskich; 
d) wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Dolsk; 
e) rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej zmiany granic miasta Dolsk 

poprzez włączenie w jego granice obszaru położonego w obrębie 
ewidencyjnym wsi Księginki, sąsiadującego z rejonem ul. Polnej w Dolsku; 

f) uzupełnienia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu 
wykonawczego gminy i kierowanego przez niego urzędu; 

g) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dolsk publicznych przedszkoli; 
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h) nadania imienia Szkole Podstawowej w Masłowie; 
i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin, a także określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; 

j) zmieniająca Statut Gminy Dolsk; 
k) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok; 
l) odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk; 
m) powołania Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne głosy i wnioski. 
10. Zakończenie obrad. 

Proponowany porządek obrad został poddany pod głosowanie i przyjęty został jednogłośnie. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XVIII 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. 
Protokół został przyjęty w głosowaniu jednogłośnym. 
 

Ad.4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryka Litka przedstawił informację, która stanowi zał. nr 3 

do protokołu. 
 
Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej. 
 Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi zał. nr 
4 do protokołu. 
 
Ad.6. Przechodząc do punktu „Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących”: 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała przedmiotem obrad jest zatwierdzenie sprawozdań 
finansowych oraz absolutorium dla Burmistrza. Materiały w postaci sprawozdania z 
wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego wszyscy radni otrzymali i mieli 
możliwość zaznajomienia się z ich zawartością. Dokumenty te ponadto zostały poddane 
szczegółowej analizie na wspólnym posiedzeniu komisji rady w dniu 18 maja br. Dla 
dopełnienia formalności w toku dzisiejszych obrad omówione zostaną poszczególne 
sprawozdania oraz wymagane prawem opinie. 
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2015. 
 
Burmistrz Henryk Litka  w toku analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok co 
stanowi załącznik do protokołu nr 5 poinformował, iż na zaplanowane dochody w kwocie 
20.551.231,41 zł uzyskano 19.641.526,55 zł co stanowi 95,58% wykonania budżetu, 
natomiast po stronie wydatków plan wynosił 20.980.904,68 zł, a realizacja 20.068.133,42 zł 
to jest 95,65% wykonania budżetu. 
Omawiając najważniejsze dane zawarte w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu 
miasta i gminy Dolsk za 2015 Burmistrz MiG wyszczególnił dochody podatkowe 
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podkreślając fakt obniżenia górnych stawek podatkowych przez radnych i tym samym utracie 
dochodów w kwocie 991.274,05 zł; jak również wydatki oświatowe stanowiące największy 
wydatek gminy 6.473.714,78 zł. 
Po omówieniu najbardziej charakterystycznych działów, rozdziałów i paragrafów wykonania 
budżetu zgodnie z planem Burmistrz Henryk Litka   podziękował wszystkim za pracę i trud 
włożony w wykonanie budżetu w 2015 roku. 
 
Za-ca Burmistrza Liliana Lenarczyk-Żurczak pokrótce przedstawiła najważniejsze dane z 
informacji o stanie mienia komunalnego co stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Następnie Za-ca Burmistrza Liliana Lenarczyk-Żurczak przedstawiła opinię pozytywną z 
zastrzeżeniem i uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 
rok 2015 na podstawie Uchwały Nr SO-0954/52/11/Ln/2016 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pozaniu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia 
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2015 rok co stanowi załącznik 
nr 7 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk otworzyła dyskusję. 
Żaden z radnych nie wypowiedział się w temacie sprawozdań w związku z tym 
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. Następnie stwierdziła że na Sali obecnych jest 14 
radnych wobec tego Rada ma zdolność uchwałodawczą. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XIX/109/16 została zatwierdzona w następujący sposób: 
9 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 
5 radnych wstrzymał się od głosu 
Uchwała została zatwierdzona 9 głosami i stanowi zał. nr 8 do protokołu. 
b) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk - wobec tego, że sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta i gminy za 2015 rok zostały omówione i zatwierdzone w ramach 
wcześniejszego punktu, poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 
wniosku opracowanego na podstawie przeprowadzonych kontroli wykonania budżetu miasta i 
gminy Dolsk na 2015 rok. 
Wobec powyższego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz  przedstawił 
wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk co stanowi załącznik 
nr 9 do protokołu. 
Następnie przewodniczący wszystkich komisji rady przedstawili opinie poszczególnych 
komisji z wykonania budżetu i tak: 

• Przewodniczący Komisji Jacek Woroch odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2015 co stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 

• Przewodniczący Komisji Marek Jurga  odczytał opinię Komisji Ochrony 
Środowiska w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2015 co stanowi załącznik nr 
11 do protokołu. 

• Radny Jarosław Kaczmarek odczytał opinię Komisji Inwestycji i Spraw 
Gospodarczych w sprawie wykonania budżetu za rok 2015 co stanowi załącznik nr 12 
do protokołu. 
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Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej podjętą Uchwałą Nr SO-0955/46/11/Ln/2016 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie 
wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok 
podjętą zgodnie z wymogami prawa i jest uzasadniona co stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję i tym samym otworzyła dyskusję nad udzieleniem 
absolutorium. 
Radny Krystian Mejza co prawda na posiedzeniu komisji nie wniosłem uwag lecz 
wsłuchując się w opinię pozostałych komisji stałych zwróciłem uwagę na brak wyciągania 
wniosków z wyroku sądowego i dodatkowego obciążania budżetu gminy, uważam za słuszne 
wstrzymać się od głosu podczas glosowania nad udzieleniem absolutorium. 
Radna Janina Pawełczyk przedstawiła swoje stanowisko w sprawie wykonania budżetu a 
mianowicie zadłużenie gminy Dolsk na dzień 31.12.2015r. wynosi 10.313.201,06 zł z tytułu 
pożyczek, kredytów i dzierżawy sieci wodociągowej. Koszty obsługi długu wyniosły 
346.106,99 zł. Wykup wodociągu i kanalizacji w 2018r. za ponad 5 mln stanowi duże 
obciążenie budżetu z uwagi na płacony corocznie czynsz dzierżawny. Przegrany proces 
sądowy gminy Dolsk z wykonawcą kanalizacji Księginki-Małachowo etap I naraził budżet 
gminy na kolejne obciążenia budżetu gminy 2015 roku o odsetki w wysokości 244.728,91 zł. 
Jednocześnie podkreśliła iż zbawiennym był wpływ zwrotu otrzymanego podatku od towarów 
i usług VAT z inwestycji kanalizacji Księginki-Małachowo, który pozwolił uregulować 
zadłużenia wynikające z wyroku sądu. Podkreśliła, że sytuacja finansowa gminy jest trudna. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do dnia 22.06.2016r. nie zamieszczono 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy Dolsk. Rada nie została poinformowana o przegranym procesie w listopadzie 
2014 roku, nie została też poinformowana o toczącym się procesie który zakończył się 
wydaniem wyroku w sierpniu 2015 roku i nakazem zapłaty. Zwróciła się do Burmistrza MiG 
Dolsk o informowanie rady na bieżąco o sprawach wynikających z podejmowanych działań w 
gminie. 
Radny Jacek Woroch poruszając kwestię inwestycji kanalizacji Księginki-Małachowo i 
powstałe wobec tego zadłużenie mając na celu skanalizowanie tych miejscowości stwierdził, 
że zadanie zostało wykonane. Środki pieniężne nie zostały przejedzone wydane zgodnie z 
planem wobec czego argument nie jest zasadny. 
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
Burmistrz Henryk Litka  Zadłużenie gminy jest takie jakie przedstawia szczegółowo 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. W związku z wcześniejszymi 
wypowiedziami radnych wyjaśnił iż potrącenie kary zgodnie z umową zawartą z wykonawcą 
na realizację budowy kanalizacji Księginki-Małachowo etap I musiało nastąpić w innym 
przypadku zostałbym posądzony za współpracę z wykonawcą.  
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk  poprosił o obiektywne spojrzenie na poruszony temat. Na 
całkowitą kwotę zobowiązania wynikającego z wyroku sądowego zapłaconą w 2015 roku 
składało się niewłaściwe potrącenie kary za zwłokę wykonawcy w kwocie 634.598,16zł, 
odsetki za cały okres 244.728,91 zł i koszty sądowe w wysokości 32.484,00 zł. Kwota 
634.598,16 zł stanowiła zobowiązanie, które wobec sądu należało zapłacić wykonawcy w 
momencie ostatniego rozliczenia z wykonawcą w 2011 roku a dopiero później egzekwować 
od wykonawcy karę za niedotrzymanie warunków umowy. Omawiana kwota stanowiła 
obciążenie dla budżetu gminy, który w rzeczywistości został przesunięty w czasie i zapłacony 
w 2015 roku. 
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Burmistrz Henryk Litka  przypomniał iż w roku 2011 tych środków nie posiadaliśmy wobec 
czego gmina musiałaby zaciągnąć kredyt na uregulowanie zobowiązania. Tak więc analizując 
koszty sądowe i odsetki przysądzone gminie należałoby uwzględnić koszty i odsetki od 
kredytu, który gmina musiałaby zaciągnąć na uregulowanie zobowiązań z wykonawcą w 
2011 roku. Dodał również iż niesłusznie pada stwierdzenie, że żaden z pracowników nie 
poniósł kary wobec całego zdarzenia. Umowa z mecenasem reprezentującym gminę w 
omawianej sprawie została rozwiązana z końcem kwietnia.  
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla 
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Za przyjęciem projektu głosowało 7 radnych i 7 radnych wstrzymało się od głosu 
Zatem uchwała nie została przyjęta. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zarządziła przerwę w obradach. 
 
c) współdziałania z gminą Śrem w zakresie gminnych przewozów pasażerskich. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska 
która poinformowała iż w związku z wycofaniem w części północno-wschodniej gminy Dolsk 
połączeń komunikacyjnych przewoźnika publicznego w ramach porozumienia 
międzygminnego zawartego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk została utworzona linia 
komunikacyjna, której na czas oznaczony do 30 czerwca br. W celu skomunikowania 
mieszkańców przedmiotowych miejscowości z miastem Śrem niezbędne jest dalsze 
utrzymanie połączenia komunikacyjnego. Gmina Dolsk wyraziła zainteresowanie ponownym 
podpisaniem z gminą Śrem porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie gminnych 
przewozów pasażerskich. W ramach tego zadania będzie funkcjonowała w dni robocze linia 
komunikacyjna nr 11 obsługująca miejscowości Drzonek, Wieszczyczyn, Rusocin, 
Nowieczek, Masłowo, Pinka, Międzychód i Gawrony zlokalizowane na terenie gminy Dolsk. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIX/110/16 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami za i stanowi zał. nr 14 do 
protokołu. 
 
d) wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie gminy Dolsk 
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska 
która poinformowała iż w związku z wycofaniem w części północno-wschodniej gminy Dolsk 
połączeń komunikacyjnych przewoźnika publicznego w ramach porozumienia 
międzygminnego została utworzona linia komunikacyjna komunikacji miejskiej gminy Śrem 
obejmująca swym zasięgiem miejscowości Drzonek, Wieszczyczyn, Masłowo, Rusocin, 
Nowieczek położone na terenie gminy Dolsk. Czas obowiązywania porozumienia upływa 
dnia 30 czerwca 2016 roku. W celu zapewnienia płynności komunikacyjnej od 1 lipca br. 
planowane jest zawarcie kolejnego porozumienia z gminą Śrem. Gmina Śrem od 1 lipca br. 
na terenie gminy Śrem wprowadza komunikację miejską bezpłatną co z oceny organizatora 
wpłynie pozytywnie na komfort mieszkańców i spowoduje wzrost liczby mieszkańców 
korzystających z komunikacji. W celu dostosowania warunków określonych przez 
organizatora przewozów na terenie gminy Dolsk niezbędne jest wprowadzenie komunikacji 
bezpłatnej. 
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Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIX/111/16 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami za i stanowi zał. nr 15 do 
protokołu. 
 
e) rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej zmiany granic miasta Dolsk poprzez 
włączenie w jego granice obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym wsi Księginki, 
sąsiadującego z rejonem ul. Polnej w Dolsku. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiając projekt uchwały poinformowała, 
że do Rady Miasta i Gminy Dolsk wpłynęły 3 petycje w sprawie zmiany granic miasta Dolsk 
poprzez włączenie w jego granice obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym wsi 
Księginki sąsiadującego z rejonem ul. Polnej w Dolsku. Pierwsza w dniu 21 marca 2016 r., 
druga w dniu 19 kwietnia 2016 r. i trzecia w dniu 25 maja 2016 r. Petycje rozpatruje się 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195), 
która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w 
sprawach dotyczących petycji. W związku z wpływem drugiej z w/w petycji Rada Miasta i 
Gminy Dolsk postanowiła o łącznym rozpatrzeniu obu petycji jako petycji wielokrotnej. 
Uchwałą Nr XVII/105/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji, 
Rada ustaliła okres oczekiwania na dalsze petycje w tej sprawie do dnia 31 maja 2016 r. Jak 
wskazano powyżej w dniu 25 maja 2016 r. wpłynęła kolejna petycja w tej sprawie. 
Rozpatrywaną petycję wielokrotną uznaje się za zasadną i wobec tego podjęte zostaną 
wymagane prawem procedury mające na celu zainicjowanie zmian granic miasta Dolsk. 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2016 r. poz. 446) (dalej : u.s.g.) zmiany takie dokonane mogą zostać wyłącznie przez Radę 
Ministrów w drodze rozporządzenia. Jak wynika z art. 4 ust. 2 u.s.g. rada gminy wyposażona 
została w kompetencje do złożenia wniosku o wydanie takiego rozporządzenia. Z mocy art. 
4b ust. 1 pkt. 1 u.s.g. złożenie takiego wniosku wymaga m.in. uprzedniego przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami. Zasady i tryb tych konsultacji określić powinna rada gminy w 
formie odrębnej uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIX/112/16 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami za i stanowi zał. nr 16 do 
protokołu. 
 
f) uzupełnienia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu 
wykonawczego gminy i kierowanego przez niego urzędu. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiając projekt uchwały poinformowała, 
że Uchwałą Nr XII/64/15 z dnia 28 października 2015 r. Rada Miasta i Gminy Dolsk 
rozstrzygnęła skargę [...] na działalność organu wykonawczego gminy i kierowanego przez 
niego urzędu. W dniu 9 maja 2016 roku do Rady wpłynęło pismo Wojewody 
Wielkopolskiego stanowiące zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, którą [...] złożył 
na działalność Rady Miasta i Gminy Dolsk. W piśmie tym Wojewoda stanął na stanowisku, 
że z w/w uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk nie wynika, że rozpoznając skargę [...] Rada 
rozpoznała również zarzut w przedmiocie 
braku odpowiedzi (przez okres ponad roku) na kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy 
Dolsk pisma. W takiej sytuacji w ocenie Wojewody Wielkopolskiego Rada Miasta i Gminy 
Dolsk powinna uzupełnić w/w uchwałę Nr XII/64/15 o ten zarzut. 
W świetle przedłożonych Radzie wyjaśnień Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, popartych 
ustaleniami poczynionymi przez Komisję Rewizyjną oraz zgodnie z wnioskiem tej Komisji, 
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Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła niniejszą uchwałę o uznaniu skargi [...] za bezzasadną. 
Tak więc biorąc również pod uwagę zakres w/w uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk Nr 
XII/64/15 z dnia 28 października 2015 r. uznać trzeba, że skarga [...] skierowanego do rady za 
pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w dniu 25 maja 2015 roku jest bezzasadna w 
całości. Odnosząc się do zarzutu w przedmiocie braku odpowiedzi (przez okres ponad roku) 
na kierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk pisma podkreślenia wymaga, że dnia 25 
stycznia 2013 r. złożony wniosek bezpośrednio przez [...] został rozpoznany i wnioskodawca 
został ustnie poinformowany o sposobie jego rozpoznania. W świetle tego, że obowiązujące 
uwarunkowania prawne dopuszczają również możliwość takiego rozpoznania wniosku i 
zawiadomienia wnioskodawcy, rozpoznawaną skargę [...] rozstrzygnąć trzeba negatywnie. 
Sposobu rozstrzygnięcia tej skargi nie zmienia fakt, że po zawiadomieniu wnioskodawcy nie 
został sporządzony protokół, ani adnotacja pisemna. Rada stoi na stanowisku, że czynności te 
stanowią jedynie pochodną realizacji obowiązku rozpoznania wniosku i zawiadomienia 
wnioskodawcy. Tak więc zdaniem Rady Miasta i Gminy Dolsk decydujące znaczenie ma to, 
że wniosek [...], który wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dnia 25 stycznia 2013 r. 
faktycznie został przez ten organ rozpoznany i wnioskodawca został o tym zawiadomiony. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XIX/113/16 została zatwierdzona w następujący sposób: 
12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 
2 radnych wstrzymał się od głosu 
Uchwała została zatwierdzona 12 głosami i stanowi zał. nr 17 do protokołu. 
 
g) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dolsk publicznych przedszkoli. 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Obywatelskiego Mirella Godawa która 
poinformowała, iż podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę 
Dolsk publicznych przedszkoli jest obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 ze zm.). 
Zgodnie z zapisami ww. ustawy dzieci rozpoczynają obowiązek szkolny w klasie pierwszej z 
początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat. Przed pójściem 
do szkoły dziecko zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. 
W związku ze zwiększoną liczbą dzieci przedszkolnych i brakiem miejsc w obecnych 
oddziałach, tworzy się dodatkowo oddział zamiejscowy w miejscowości Międzychód nr 42. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały dotyczący ustalenia sieci prowadzonych 
przez Gminę Dolsk publicznych przedszkoli. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała 
XIX/114/16 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami za i stanowi zał. nr 18 do 
protokołu. 
 
h) nadania imienia Szkole Podstawowej w Masłowie. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Obywatelskiego Mirella Godawa 
informując, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół organ 
prowadzący nadaje szkole imię na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady 
pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego Z wnioskiem o nadanie imienia 
Jana Brzechwy Szkole Podstawowej w Masłowie, wystąpili w imieniu Rady Pedagogicznej - 
dyrektor Maria Banaszak , w imieniu Samorządu Uczniowskiego - Natalia Jurga i w imieniu 
Rady Rodziców - przewodnicząca Pani Joanna Paszczak W uzasadnieniu wnioskujący 
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stwierdzają, że zamysł nadania imienia Szkole Podstawowej w Masłowie zrodził się w maju 
2015 roku w wyniku wspólnych ustaleń uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących działań 
prorozwojowych szkoły. Ponieważ zbliżała się setna rocznica istnienia szkoły uzgodniono, że 
nadanie szkole imienia byłoby kulminacyjnym punktem obchodów tej rocznicy, 
pozwalającym wkroczyć szkole w nowe stulecie szkoły pod egidą wartości utożsamianych z 
patronem. Wybrane przez społeczność szkolną imię „Jana Brzechwy” uzyskało ponad 50 % 
głosów pośród czterech kandydatur zgłoszonych na patrona. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały dotyczący nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Masłowie. Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem 
uchwały. Uchwała XIX/115/16 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami za i stanowi 
zał. nr 19 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk udzieliła głosu pani Dyrektor Marii Banaszak o 
który wnioskowała. 
 
Dyrektor Maria Banaszak podziękowała w imieniu swoim i całej szkoły. Deklarując 
podejmowanie inspirujących działań w kontekście twórczości Jana Brzechwy, któremu pisząc 
utwory dla dzieci zawsze towarzyszyła pogoda ducha, dowcipne i wesołe spojrzenie na świat 
niezwykła dobroć serca i uskrzydlająca radosna fantazja. Pani dyrektor zaprosiła wszystkich 
do udziału w obchodach nadania imienia połączonych z obchodami 100 lecia istnienia szkoły 
w Masłowie, które odbędą się w dniu 1 października br. Jednocześnie prosząc o wsparcie 
finansowe pozwalające na ufundowanie sztandaru. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała pismo Szkoły Podstawowej w 
Masłowie, które wpłynęło do biura rady i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a 
także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów i logopedów. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Obywatelskiego Mirella Godawa która 
poinformowała, iż z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły lub przedszkola i zakres 
obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku do 
nauczyciela – dyrektora szkoły ( przedszkola) obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z 
obowiązku realizacji pensum (art. 42 ust 6 Karty Nauczyciela). Pensum jest to tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych 
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami. Wprowadzone zmiany dotyczą obniżki godzin 
dla dyrektora przedszkola i możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora przedszkola w 
związku z utworzeniem dodatkowego oddziału zamiejscowego w Międzychodzie i 
wznowienia pracy w oddziale zamiejscowym w Mszczyczynie. Ponadto wprowadzono 
zmianę dotyczącą ilości oddziałów dla wicedyrektora szkoły. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała 
XIX/116/16 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami za i stanowi zał. nr 21 do 
protokołu. 
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j) zmieniająca Statut Gminy Dolsk. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Burmistrza Liliana Lenarczyk-Żurczak informując, iż 
w związku ze stwierdzonym nieprawidłowym zapisem w § 104 ust. 5 Statutu Gminy Dolsk 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r., Nr 55, poz. 1035), stanowiącym, że w posiedzeniach Komisji 
Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby, co pozostaje w 
sprzeczności z art. 11 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2016 r,poz. 446), konieczne jest uchylenie tego ustępu. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała 
XIX/117/16 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami za i stanowi zał. nr 22 do 
protokołu. 
k) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Burmistrza Liliana Lenarczyk-Żurczak informując, iż 
zmiana w uchwale budżetowej dotyczy zapisu o zobowiązaniach z tytułu kredytów, pożyczek 
oraz emisji papierów wartościowych które może zaciągać Burmistrz MiG Dolsk. 9 maja 
podjęto uchwałę o emisji obligacji i tam zawarto upoważnienie dla Burmistrza MiG Dolsk na 
zaciąganie zobowiązań na kwotę 5.413.000,00 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała 
jednak że takie upoważnienie może być zawarte tylko w uchwale budżetowej dlatego § 7 
otrzymuje nowe brzmienie tj. do kwoty 1.500.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu 
dodano kwotę obligacji 5.413.000,00 zł razem daje 6.913.000,00 zł. 
 
Radna Janina Pawełczyk zapytała czy należy rozumieć iż po wyemitowaniu obligacji 
upoważnienie wróci do pierwotnego stanu? 
Z-ca Burmistrza Liliana Lenarczyk-Żurczak odpowiadając poinformowała że 
upoważnienie dla Burmistrza MiG Dolsk na zaciąganie zobowiązań jest ustalane na dany rok 
budżetowy zawarty w uchwale budżetowej dotyczący tego samego roku. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie 
uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała 
XIX/118/16 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami za i stanowi zał. nr 23 do 
protokołu. 
 
l) odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk. 
 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk informując, iż w związku z 
rezygnacją z pełnionej funkcji Skarbnika, złożoną z powodów osobistych przez Panią 
Elżbietę Juskowiak, Burmistrz składa wniosek o podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani 
Elżbiety Juskowiak z funkcji Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk z dniem dzisiejszym tj. 22 
czerwca 2016 r. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały dotyczącej odwołania Skarbnika Miasta i 
Gminy Dolsk. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała 
XIX/119/16 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami za i stanowi zał. nr 24 do 
protokołu. 
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m) powołania Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk. 
 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk  informując, iż zgodnie z art.4 
ust.1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych stosunek pracy skarbnika gminy 
nawiązuje się na podstawie powołania. Art.18 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) stanowi, że. powołanie skarbnika na wniosek burmistrza należy do 
wyłącznej właściwości rady gminy, stąd podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
Przedstawienie Radzie Miasta i Gminy Dolsku wniosku o powołanie Pani Marii Woroch na 
stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk jest w pełni uzasadnione, gdyż aktualnie Pani 
Maria Woroch jest zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk na stanowisku Specjalisty 
ds. księgowości i równocześnie zastępuje skarbnika w czasie niemożności wykonywania 
przez niego funkcji. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały dotyczącej odwołania Skarbnika Miasta i 
Gminy Dolsk. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. Uchwała 
XIX/120/16 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami za i stanowi zał. nr 25 do 
protokołu. 
 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Krystian Mejza odczytał i złożył pisemną interpelację w sprawie budowy sieci 
wodociągowej we wsi Kotowo co stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Radny Marek Jurga zapytał o przepust do państwa [...], zwracając uwagę iż prace drogowe 
na tym terenie zostały zakończone. 
Burmistrz MiG odpowiadając na pytanie Radnego Marka Jurgi poinformował iż 
szczegółowej informacji udzieli po skontaktowaniu się ze Starostą Śremskim i PZD w 
Śremie. 
 
Radna Janina Pawełczyk wracając do otrzymanej korespondencji od p. [...] poprosiła 
Burmistrza MiG Dolsk o udzielenie odpowiedzi w poruszonym temacie co stanowi załącznik 
nr 2 do informacji Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej. 
Burmistrz Henryk Litka  poinformował że w obecnie opracowywanym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk 
proponowany przebieg obwodnicy przez p. [...] jest już uwzględniony. 
 
9. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Jan Rzepczyński odnosząc się do artykułu pt. ” Wojna w Ostrowiecznie wciąż trwa” 
w Tygodniku Śremskim poprosił autora artykułu o bezstronność i ewentualne wysłuchanie 
obu stron przytaczając zarzuty kierowane pod adres rady sołeckiej, które nie odpowiadają w 
większości zaistniałym faktom i są przekłamaniem. 
 
Radny Jacek Woroch apelując do radnych poprosił aby planowane prace poszczególnych 
komisji dotyczące wizytacji jednostek oświatowych zorganizować łącznie by nie zakłócać 
prac tym że jednostkom.  
Radna Janina Pawełczyk przychyliła się do zgłoszonego apelu. 
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Radny Jarosław Kaczmarek wnioskuje aby obrady sesji odbywały się w godzinach 
przedpołudniowych. 
Radny Jacek Woroch przypomniał iż zmiana godzin uzależniona była od frekwencji 
mieszkańców na sesjach, a więc należałoby pozostać przy godzinach popołudniowych. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała pod głosowanie obie propozycje. 
Wyniki głosowania: 
8 głosów za propozycją godziny 17.00 
6 głosów za propozycją godzin przedpołudniowych. 
Ustalono, że propozycja godziny 17.00 została zatwierdzona na okres 3 miesięcy. 
 
Radny Marek Jurga zgłosił wniosek o przycięcie konaru zwisającego przy Szkole 
Podstawowej w Dolsku oraz pomoc w rozwiązaniu problemu spływającej wody z 
nieruchomości sąsiadującej z Przedszkolem Samorządowym w Dolsku. 
Radna Jadwiga Chojnacka potwierdziła problem odprowadzania wody, na który Komisja 
Inwestycji i Spraw Gospodarczych również zwróciła uwagę. 
 
Mieszkaniec gminy [...] podziękował radnym za pozytywne rozpatrzenie petycji. 
 
Ad.12. Zakończenie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany. 
Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk. 

 
 

 
 
Protokolant         Przewodnicząca Rady 
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