PROTOKÓŁ NR XVII
z XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 roku
w godz. od 17.00 do 19.00
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. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego
5. Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego
6. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
7. Daria Rosiak Kierownik Biblioteki
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.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk prosił o poszerzenie porządku obrad w punkcie
„Rozpatrzenie projektów uchwał” o projekt uchwały w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji.
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 XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4.
Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5.
Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego za rok 2015 na
terenie miasta i gminy Dolsk.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a)
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości
stanowiących mienie gminie,
b)
powołania Komisji Ochrony Środowiska,
c)
łącznego rozpatrzenia petycji.
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 XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
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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
3 do protokołu.
Ad.6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego za rok 2015 na terenie
miasta i gminy Dolsk.
Informacja została przedstawiona przez Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg.mgr Grzegorza Niwińskiego.
Przedstawiona informacja zawierała dane statystyczne za 2015r. w porównaniu do lat
ubiegłych na tle powiatu, województwa i kraju, które miały na celu zobrazowanie
słuchaczowi przywołanych wskaźników.
Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Śremie mł.bryg.mgr Grzegorz Niwiński
zwrócił uwagę na wzrost w podejmowanych akcjach ratunkowych zarówno pożarniczych jak
i miejscowych zagrożeniach. Odnotowuje się przewagę akcji ratunkowych o charakterze
miejscowego zagrożenia nad akcjami ratunkowo-pożarniczymi.
Mł.bryg.mgr Grzegorza Niwińskiego podkreślił, iż bez współpracy z Ochotniczą Strażą
Pożarną, Państwowa Straż Pożarna nie poradziłaby sobie. Przypomniał ubiegłoroczne
anomalia pogodowe, będące przyczyną podejmowanych akcji ratunkowych przy dużym
wsparciu i zaangażowaniu OSP. Zwrócono również uwagę, iż coraz większy ciężar zrzuca się
na OSP i tym samym wzrasta obciążenie dla budżetu gminy. W tym momencie posiłkując się
wskaźnikami dla powitu śremskiego wspomniał iż gmina Śrem przeznacza najwięcej środków
z budżetu na finansowanie OSP, natomiast gmina Dolsk angażuje najwięcej środków
finansowych w stosunku do posiadanego budżetu dla wsparcia OSP. Wspomniał też, iż
należałoby dążyć do szerzenia idei społecznego niesienia pomocy zarażając młodzież jak
również inwestowania w sprzęt strażacki będący w posiadaniu OSP.
W związku z obecnością komendanta radni skierowali pytania i stwierdzenia dotyczące
straży.
Radny Jan Rzepczyński zapytał o budynek mieszczący się przy ulicy Grunwaldzkiej - kiedy
będzie pełnił swoją rolę oraz jaki los spotka dotychczasowy budynek Państwowej Straży
Pożarnej na ulicy Farnej?
Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Śremie mł.bryg.mgr Grzegorz
Niwiński poinformował, iż 5letnie przedsięwzięcie budowy budynku na ulicu Grunwaldzkiej
został wykonane w 50%. Z uwagi na fakt, iż Państwowa Straż Pożarna jest jednostką
budżetową a tegoroczne środki zostały wycofane i ograniczone do minimum. W takiej
sytuacji nie należy spodziewać się zbyt szybkiego zakończenia inwestycji. Natomiast
budynek na placu Straży Pożarnej został obecnie zaadoptowany przez Urząd Miejski w
Śremie z uwagi na przeprowadzany remont ratusza. Trudno przesądzać o losach budynku,
gdy nie ma co do niego konkretnie sprecyzowanych planów.
Radny Jacek Woroch przypomniał fakt, gdy gmina Dolsk w ramach współpracy partnerskiej
z gminą Peize została obdarowana wozem strażackim. W odpowiedzi na postulat Zastępcy
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Śremie mł.bryg.mgr Grzegorza Niwińskiego
dotyczący angażowania środków gminnych na zakup sprzętu strażackiego wspomniał, iż w
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Holandii państwo kupuje i wyposaża OSP bez obciążania budżetu gminy. Dodał również, iż
wszycy borykają się z problemami finansowymi i dlatego przy wspólnym zaangażowaniu uda
się osiągnąć cel. Podziękował również OSP w Dolsku za współpracę i zaangażowanie.
Burmistrz MiG Dolsk Henryk Litka podziękował Państwowej Straży Pożarnej w Śremie
jak również OSP działających na terenie gminy Dolsk za poświęcenie, współpracę i
wzajemne zaangażowanie. Podkreślił, iż Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych swój
wolny czas poświęcają na niesienie pomocy społeczeństwu z narażeniem swojego zdrowia i
życia.
Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Śremie mł.bryg.mgr Grzegorza
Niwińskiego podziękował za współpracę i zaproszenie Burmistrzowi i radnym.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zarządziła przerwę w obradach.

Ad.7. Po przerwie przystąpiono do punktu „Rozpatrzenie projektów uchwał
dotyczących”:
a)
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości
stanowiących mienie gminie.
Projekt uchwały przedstawiła Maria Marchlewska - Kierownik Referatu Gospodarczego
informując, iż kompetencją Rady jest podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych
gminy. Rada Miasta i Gminy Dolsk przeznaczyła do wydzierżawienia w drodze przetargu
nieruchomości stanowiące mienie gminne.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała nr XVII/103/16 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał nr. 7 do protokołu.
b)
powołania Komisji Ochrony Środowiska.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która poinformowała,
iż w na skutek złożonego wniosku dotyczącego odwołania radnej Lidii Pieprzyk z funkcji
Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska - Komisja Ochrony Środowiska odbyła
posiedzenie w dniu 13.04.2016r. Przeprowadzono głosowanie w wyniku którego jednogłośnie
trzema głosami „za” Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk została odwołana z pełnienia
funkcji. Następnie została zgłoszona kandydatura Marka Jurgi na Przewodniczącego tejże
komisji. W wyniku głosowania kandydatura radnego Marka Jurgi została poparta trzema
głosami „za”. Stąd też podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Radny Jan Rzepczyński poinformował, iż wynik głosowania jest do przewidzenia i
pogratulować a Pani Pieprzyk współczuć pracy w takiej komisji.
Radny Henryk Grycz dodał, iż uchwała jest na pozór prosta, lecz każda z podjętej decyzji
będzie niewłaściwa.
Radny Hieronim Szczepaniak wspomniał, iż wcześniej rada nie głosowała za wyborem
przewodniczącego.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała nr XVII/104/16 została zatwierdzona w następujący sposób:
9 radnych głosowało za podjęciem uchwały,
2 radnych głosowało przeciwko podjęciu uchwały
3 radnych wstrzymał się od głosu
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Uchwała została zatwierdzona 9 głosami i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
c)
łącznego rozpatrzenia petycji.
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk która poinformowała
iż do Rady Miasta i Gminy Dolsk wpłynęły w okresie 1 miesiąca petycja od dwóch różnych
pomiotów, dotyczące tej samej sprawy, tj. zmiany granic miasta Dolsk. W tej sytuacji
podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrzenie tych petycji,
ogłaszając na stronie internetowej urzędu okres oczekiwania na dalsze petycje, nie dłuższy niż
2 miesiące.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała XVII/105/16 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Wiesława Szermelek na skutek sygnałów od mieszkańców pobliskich nieruchomości
wskazała że należałoby zwrócić uwagę na brak lampy ulicznej w pobliżu poczty, która
prowokuje do spotkań szemranej społeczności. Zapytała o możliwość zamontowania lampy.
Burmistrz MiG Dolsk przyjął informację do wiadomości.
Radny Andrzej Michałowski zapytał o podejmowane kroki w sprawie świetlicy w
Księginkach, jak również zapytał kiedy można spodziewać się wykonania modernizacji drogi
w Pokrzywnicy?
Burmistrz MiG Dolsk poinformował, iż 3 miesiące temu został zawarty akt notarialny na
wykup działki pod świetlicę wiejską. W tym roku środki przeznaczone na ten cel zostały
wydatkowane w 100%. Natomiast zakres inwestycji gminnych jest radnym znany.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk złożyła pisemną interpelację dotyczącą
szczegółowego przeznaczenia kwoty wydatkowanej na „utrzymanie zieleni w miastach i
gminach”, co stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.10. Wolne głosy i wnioski.
Bogdan Dolatowski sołtys sołectwa Brześnica wyraził opinię dotyczącą wigwamu w
Brześnicy. Poinformowała iż brak mediów w wigwamach powoduje utrudnienia w
organizowaniu jakichkolwiek spotkań z mieszkańcami. Przez co sama budowla jest
niewykorzystana i odpowiednio zadbana.
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przypomniał, iż postawione wigwamy mają spełniać rolę
sezonową. Przyłącze energetyczne istnieje należałoby doprowadzić instalację elektryczną od
skrzynki do obiektu, natomiast kwestia sanitariatów jest rozwiązana poza Brześnicą w której
należałoby ten problem rozwiązać.
Mieszkaniec gminy [...] w imieniu OSP prosił o zwiększenie dofinansowania dla jednostek,
by te mogły dokonać zakupu i uzupełnić sprzęt strażacki. Prośbę swoją uzasadniał wzrostem
podatku VAT i tym samym mniejszą kwotą do dyspozycji na zakupy.
Skarbnik MiG Dolsk Elżbieta Juskowiak przypomniała wcześniejszą wypowiedź Zastępcy
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Śremie mł.bryg.mgr Grzegorza Niwińskiego, iż
w skali powiatu gmina Dolsk angażuje najwięcej środków z budżetu na dofinansowanie do
OSP.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zaproponowała spotkanie z nowymi władzami
OSP i wspólne przeanalizowanie sytuacji finansowej OSP.
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Radny Jacek Woroch wspomniał, iż z planu pracy Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
wynika spotkanie z gminnymi władzami OSP.
Wspólnie ustalono, iż należałoby spotkać się po wyborze nowych władz OSP i porozmawiać
o problemach, z którymi borykają się jednostki OSP i zrobić wszystko by nie ograniczać
pracy społecznej jaką jest niesienie pomocy przez OSP.
Mieszkaniec gminy [...] wypowiadając się w swoim imieniu wyjaśnił dlaczego zostały
złożone petycje. Poruszył również kwestię złożonej skargi, pytając czy rada ma zamiar
sprostować podjęte dotychczas działania?
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk udzielając odpowiedzi poinformowała, że na
złożone oświadczenie przez Radę MiG Dolsk w dniu 24.02.2016r. Rada nie otrzymała
odpowiedzi od Wojewody Wielkopolskiego z informacją o ewentualne uzupełnienie
rozpatrzonej skargi.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przypomniała, iż rada w toku zapoznania się z
zaistniałą sytuacją ustaliła, że jesienią wróci do wniosku o przesunięcie granic. Do końca
stycznia mieszkańcy gminy mieli możliwość składania wniosków do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk, co
pozwoli na ustosunkowanie się do potrzeb wszystkich mieszkańców w omawianej sprawie. W
obecnej sytuacji złożone petycje mogą przyspieszyć procedurę zmiany granic.
Ad.12. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany.
Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XVII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Protokolant
Magdalena Pawłowska

Przewodnicząca Rady
Janina Pawełczyk
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