PROTOKÓŁ NR XV
z XV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 24 lutego 2016 roku
w godz. od 12.00 do 15.45
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. Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR
6. Alicja Olschak Kierownik OPS
7. Daria Rosiak Kierownik Biblioteki
8. Przedstawiciele prasy
9. 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.
Porządek obrad Sesji jest następujący:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk w 2015 rok:
a) Komisja Rewizyjna
b) Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych
c) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
d) Komisja Ochrony Środowiska.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok,
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Dolsk za 2015r.,
c) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych,
d) zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych
przez gminę Dolsk,
e) określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez Gminę Dolsk,
f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Międzychód,
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g) przedłużenia czasu obowiązywania dotyczących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad.
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XIV 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.
Radny Jarosław Kaczmarek zapytał czy została podpisana umowa z firmą zewnętrzną
o pielęgnację zieleni?
W odpowiedzi Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk wyjaśnił iż w marcu odchodzi
na emeryturę pracownik gospodarczy który do tej pory dbał o miejską zieleń. Zawarcie
umowy z profesjonalną firmą dbającą o utrzymanie zieleni pozwoli na zachowanie
dotychczasowego stanu przeprowadzonej inwestycji.
Radny Marek Jurga przypomniał iż Komisja Ochrony Środowiska i Komisja Inwestycji
i Spraw Gospodarczych opiniując budżet określiła stanowisko dezaprobaty dotychczasowego
rozwiązania w zakresie pielęgnacji zieleni na dolskim rynku, polegającego na zleceniu prac
firmie zewnętrznej jednocześnie sugerując iż Komisja Rewizyjna powinna zainteresować się
tą sprawą.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk skierowała pytanie do Komisji Ochrony
Środowiska czy podtrzymują dotychczasowe ustalenia?
Radny Marek Jurga wraz z Radnym Andrzejem Michałowskim uważają iż należałoby
skierować do Komisji Rewizyjnej wniosek formalny o rozstrzygnięciu sprawy?
Radny Jacek Woroch zapytał nad czym rada miałby się pochylić w głosowaniu gdy nie ma
sformalizowanego wniosku. Kontynuując swoją wypowiedź zapytał radnych kto miałby
w obecnej sytuacji zająć się pielęgnacją rynku?
Radny Marek Jurga uważa iż środki finansowe które miałby być zaangażowane na pokrycie
kosztów utrzymania zieleni na ryku mogłoby być pożyteczniej wydatkowane na modernizację
boiska sportowego w Masłowie przy szkole.
Radna Wiesława Szermelek uważa iż z dotychczasowych obserwacji pielęgnacja zieleni na
rynku była wykonana na wysokim poziomie przy użyciu specjalistycznego sprzętu i czy
gminę będzie stać na takie utrzymanie we własnym zakresie ? Gdy takiego sprzętu nie
posiadamy, a ewentualny zakup odpowiedniego sprzętu wygeneruje dodatkowe koszty.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poprosiła o sprecyzowanie wniosku formalnego
na piśmie.
Nie nawiązując do wcześniej poruszanych spraw Radny Krystian Mejza skierował pytanie
do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk o termin doprowadzenia prądu do wigwamów oraz jaki
koszt gmina poniosła w związku z zimowym utrzymaniem dróg w gminie?
Natomiast Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała jaki jest stopień
zaawansowania działań dotyczących sprzedaży nieruchomości przy ulicy Pocztowej oraz
działki położonej w Dolsku przy ulicy Krupczyn?
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska iż procedura
sprzedaży jest w trakcie przygotowania do sprzedaży.
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Przewodnicząca rady Janina Pawełczyk poprosiła Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
Henryka Litka o systematyczne informowanie z podjętych działań w rezultacie podjętych
uchwał przez radę.
Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Informacja została przedstawiona przez Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Janinę
Pawełczyk, która stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Ad.6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
Sprawozdanie przedstawiła Zastępca Burmistrza-Sekretarz Miasta i Gminy Liliana Lenarczyk
– Żurczak. Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym
posiedzeniu komisji odbytym w dniu 17.02.2016r. co stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk w 2015 rok:
•
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz odczytał sprawozdanie z działalności
komisji od stycznia do grudnia 2015 roku co stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
•
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych
Radny Jarosław Kaczmarek w imieniu Przewodniczącej Komisji Inwestycji i Spraw
Gospodarczych Jadwigi Chojnackiej odczytał sprawozdanie z działalności komisji od stycznia
do grudnia 2015 roku co stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
•
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Jacek Woroch odczytał sprawozdanie z
działalności komisji od stycznia do grudnia 2015 roku co stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
•
Komisja Ochrony Środowiska
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Lidia Pieprzyk odczytała sprawozdanie z
działalności komisji od stycznia do grudnia 2015 roku co stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a)
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 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 17.02.2016r. Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
poinformowała, że do przedstawionego projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji
zmieniono dochody i wydatki o dotację na zadania zlecone w kwocie 14.505,00zł.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała nr XV/92/16 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 10 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zarządziła 10 minutową przerwę.
b)
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Dolsk za 2015r.,
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dolsku Daria Rosiak poinformowała radnych iż
największy dochód stanowi dotacja w kwocie 276.762,95 zł, natomiast koszty z działalności
kształtowały się na poziomie 296.522,95 zł.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk.
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Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała nr XV/93/16 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 11 do protokołu.
c)
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych,
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Burmistrza-Sekretarz Miasta i Gminy Liliana
Lenarczyk – Żurczak która wyjaśniła że przed przystąpieniem do wyborów rada gminy
powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych
kandydatach.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała XV/94/16 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 12 do protokołu.
d)
zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych
przez gminę Dolsk,
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Burmistrza-Sekretarz Miasta i Gminy Liliana
Lenarczyk – Żurczak. Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym
posiedzeniu komisji odbytym w dniu 17.02.2016r., na którym rada została poinformowana o
zmianach dotyczących rozliczania się z dochodów uzyskanych z najmu świetlicy. Po
zmianach dochód z najmu świetlic stanowić będzie dochód gminy a nie Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Dolsku.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała XV/95/16 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 13 do protokołu.
e)
określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Dolsk,
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Burmistrza-Sekretarz Miasta i Gminy Liliana
Lenarczyk – Żurczak wyjaśniła iż z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie nowelizacja
ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli oraz
klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum. Zgodnie z ustawą kandydaci zamieszkali
poza obwodem publicznej szkoły i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi
miejscami. Kryterium tym organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów i określa
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała XV/96/16 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 14 do protokołu.
f)
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Międzychód,
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska. Plan
Odnowy Miejscowości Międzychód jako dokument strategiczny jest niezbędny do złożenia
wniosku o przyznanie pomocy. Jednym z punktów określających warunki przyznania pomocy
jest dokument strategiczny.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała XV/97/16 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 15 do protokołu.
g)
przedłużenia czasu obowiązywania dotyczących taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku w dniu 20 stycznia 2016r. złożył do Burmistrza
Miasta i Gminy Dolsk wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia
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1 kwietnia 2016r. do dnia 31 marca 2017r. Dotychczasowe taryfy zatwierdzone uchwałą
nr V/26/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzania taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy
Dolsk obowiązują do 31 marca 2016r. z oceny wnioskodawcy przychody uzyskane z tytułu
świadczonych usług na podstawie obowiązujących taryf pokryją w całości koszty, które
powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała XV/98/16 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 16 do protokołu.
Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Krystian Mejza ponownie skierował pytanie do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
dotyczące kosztów utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym, terminu doprowadzenia
prądu do wigwamów oraz terminu uporządkowania drogi gminnej w Lubiatowie dojazdowej
do posesji wcześniej będącej własnością gminy.
W odpowiedzi na pytania Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk poinformował
iż przyłącza energetyczne zostały wykonane w granicy działek wigwamów a procedura
dostarczania prądu i podpisanie umów odbędzie się w terminie późniejszym.
Natomiast na pytanie dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych Radny Krystian Mejza
zostanie poinformowany w terminie późniejszym z uwagi na brak danych w momencie
obradowania sesji. Uporządkowaniem drogi gminnej w Lubiatówku zostanie przekazane
do Referatu Gospodarczego w celu realizacji.
Radna Wiesława Szermelek zapytała o oznakowanie dojazdu do posesji w miejscowości
Masłowo dot. własności p. [...] i p. [...] oraz w miejscowości Małachowo dot. własności p.
[...]?
Radna miała jeszcze jedną uwagę dotyczącą stanu chodnika przy ulicy Garncarskiej
w okolicach posesji p. [...] i sugerowałaby aby w ramach gospodarności i własnych
możliwości usunąć niedogodności pieszych.
Radny Roman Ratajczak wyjaśnił iż w Małachowie takie oznakowanie istnieje. Natomiast
Radny Marej Jurga odnosząc się do oznakowania wyjaśnił iż w miejscowości Masłowo
takie oznakowanie było wykonywane 5 lat temu na wniosek mieszkańców i zarówno p.[...] i
p. [...] takiego wniosku nie zgłosili.
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka wyjaśnił iż w razie zaistnienia potrzeby
oznakowania dojazdu do posesji należy złożyć wniosek i sprawa zostanie zrealizowana.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała kiedy ruszą prace porządkowe dotyczące
wycinki krzewów przy drodze Trąbinek-Nowieczek?
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka w odpowiedzi wyjaśnił iż sporządzony jest
harmonogram takich prac i zostaną one wykonane w stosownym terminie. Harmonogram prac
jest dostępny w Referacie Gospodarczym.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poruszyła kwestię realizacji tablic z nazwami ulic
w Nowieczku?
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska informując
że 26 lutego upływa termin dostarczenia zamówionych tablic przez zleceniobiorcę.
Radny Hieronim Szczepaniak zadał pytania dotyczące kwestii odwodnienia
w Wieszczyczynie na terenach sąsiadujących z elektrowniami wiatrowymi gdzie woda zalega
i nie spływa do rowów.
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka przypomniał, że ta kwestia była już
poruszana, przedstawiciele rady i sołtys również się udali w to miejsce i przeprowadzili
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oględziny tego terenu i wywnioskowali, że problem polega na braku odwodnienie pól na
które spływa woda.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk dodała, że podczas deszczu woda spływa z działki
na której jest posadowiony wiatrak. Teren jest utwardzony i woda nie ma gdzie wsiąkać w
konsekwencji czego spływa na drogę.
Radny Marek Jurga poruszył kwestię braku przejścia dla pieszych w okolicach przystanku
autobusowego na trasie Śrem-Dolsk w ciągu drogi wojewódzkiej 434.
Burmistrz odpowiedział iż droga należy do Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
i tam należy zgłosić ten fakt. Wniosek jak najbardziej można złożyć do gminy a my
zajmiemy się i przekażemy go dalej.
Radny Marek Jurga zapytał jak to się dzieje że w Dolsku w miejscu gdzie był budowany
światłowód przez firmę INEA został naprawiony chodnik a wioski zmagają się z odbudową
infrastruktury we własnym zakresie.
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka odpowiedział, ze szczegóły decyzji
uzgadniane są w referacie gospodarczym w momencie składania wniosku o zajęcie pasa
drogowego .
Radny Marek Jurga jako członek Komisji Ochrony Środowiska złożył ustny wniosek
o odwołanie z funkcji przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska – Radnej Lidii
Pieprzyk. Wniosek ten został poparty przez członka tejże komisji Radnego Andrzeja
Michałowskiego.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poprosiła aby sprawa została rozwiązana
wewnątrz komisji. Jeżeli członkowie komisji chcą wprowadzić zmiany to dzisiaj mogą nas o
zaistniałej sytuacji poinformować a na kolejnym posiedzeniu rady możemy te propozycje
rozpatrzyć.
Została zarządzona przez Przewodnicząca Rady Janinę Pawełczyk 10 minutowa przerwa.
Po przerwie Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ponownie przytoczyła prowadzoną
korespondencję z p. [...] i Wojewodą Wielkopolskim. Po obszernym przeczytaniu całej
korespondencji pomiędzy stronami Przewodnicząca Rady skierowała pytanie do Komisji
Rewizyjnej, która już zajmowała się sprawą Pana [...] czy podtrzymuje swoje stanowisko
przedstawione w protokole Komisji Rewizyjnej z dnia 16.09.2015r? Komisja Rewizyjna
wyraziła opinię, że podtrzymuje swoje stanowisko, jak również wszyscy członkowie Rady
Miasta i Gminy Dolsk stwierdzili, że całość sprawy została przeanalizowana i w ślad za tym
zostało takie stanowisko powzięte. Jednocześnie Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk
poprosiła Panią Sekretarz Lilianę Lenarczyk Żurczak o sformułowanie oświadczenia w
którym cały skład Rady Miasta i Gminy Dolsk wyraził swoje zdanie i podtrzymał stanowisko
w tej sprawie.
Została zarządzona 5 minutowa przerwa.
Po przerwie Rada wznowiła obrady w składzie 14 osobowym Radna Lidia Pieprzyk opuściła
posiedzenie.
Po przerwie Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała sporządzone
oświadczenie, które stanowi załącznik do protokołu. Nikt nie wniósł uwag do treści
oświadczenia i w związku z tym przystąpiono do głosowania nad przyjęciem go.
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Oświadczenie zostało przyjęte 14 głosami i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Radny Marek Jurga wraz z Radnym Andrzejem Michałowskim złożyli wniosek formalny
o stwierdzenie niegospodarności w związku z podpisaniem przez Burmistrza Henryka Litka
umowy o pielęgnację zieleni z firmą zewnętrzną co stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Radni kierując wniosek zwracają się do Komisji Rewizyjnej by ta zajęła stanowisko w
poruszonej sprawie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz zwrócił uwagę iż pomimo
wystosowanych różnych opinii dotyczących budżetu na rok 2016 przez poszczególne komisje
radni głosowali za przyjęciem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na 2016 rok.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała wniosek i przystąpiła do głosowania.
Głosowanie kształtowało się następująco:
Przeciw głosowało 5 radnych,
Wstrzymał się od głosu 1 radny,
Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych,
Wniosek został przyjęty 8 głosami.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Komisji Kultury Oświaty i Sportu Radny Jacek Woroch poinformował
zebranych, że w dniu 16.03.2016 od godziny 13.30 komisja ta będzie miała swoje posiedzenia
a od godziny 14.00 będzie w nim również uczestniczyć Przewodnicząca Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Maria Schneider.
Jako pierwszy z publiczności zadał pytania Pan [...]:
Została poruszona kwestia utrudnienia dojazdu do pól w obrębie sołectwa Międzychód (m.
Pinka), kolejne pytanie dotyczyło wysypiska śmieci które pojawiło się w Kotowie oraz został
poruszony problem wylewania gnojowicy przy ujęciu wody w Ostrowiecznie. Ostatnie
pytanie zadane przez pana [...] dotyczyło kwoty 800.000,00 zł które gmina zapłaciła na rzecz
w miejscowościach Małachowo – Księginki. Pan [...]
firmy budującej kanalizację
upubliczniając swoje zdanie dotyczące Komisji Rewizyjnej stwierdził iż nie wywiązuje się
ona z zadań w ramach powierzonych kompetencji.
Odpowiedzi na pierwsze pytanie dot. drogi w Pince podjęła się Pani Maria
Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego, która wyjaśniła iż dojazd do
wspomnianych pól jest zapewniony poprzez wytyczenie nowej drogi. Po zgłaszanych
sygnałach przez sołtysa sołectwa Międzychód o nieprzejezdności tej drogi zwrócono się do
zarządcy gruntów sąsiadujących z drogą o nieingerowanie w pas drogowy poprzez
przyorywanie i obsiewanie go. Uzyskano odpowiedź że sprawa ta zostanie dopilnowana.
Wobec niezażegnanego problemu zostanie wystosowane pismo do właściciela przyległych
gruntów o podjęcie działań w tym kierunku.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na kolejne pytania Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk
udzielając odpowiedzi zapewniła iż Komisja Ochrony Środowiska zaplanowała analogiczny
temat prac na pierwszy kwartał pracy komisji. W związku z zadanym pytaniem przez pana
[...] komisja rozszerzy swoje prace w tym zakresie.
Jeżeli chodzi o kwotę 800.000,00 zł. którą gmina zapłaciła, odpowiedzi udzielił Burmistrz
Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka, który powiedział że jest to kwota która musieliśmy
zapłacić zgodnie z wyrokiem sądu, a część tej kwoty nie została zapłacona w pierwotnym
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terminie gdyż uważaliśmy, że firma wykonująca budowę nie wywiązała się z terminowego
wykonania prac budowlanych.
Kolejne pytania z publiczności zadał Pan [...].
Dotyczyło ono kwoty budżetu na 2016 rok w wysokości 173.000,00 zł – dlaczego wynosi
ono tylko tyle?
Poruszony został temat utwardzonego terenu w Mełpinie, gdzie miała powstać wiata
przystankowa dla dzieci, która do tej pory nie została zamontowana, oraz jaki był koszt
utwardzenia terenu?
Ostatnie pytanie odnosiło się do straty która gmina poniosła a wynosi ona 1.000.000,00 zł za
rok 2015 – czy ktoś za to odpowie?
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka odpowiedział na pytanie dotyczące
utwardzonego terenu w Mełpinie, w tym momencie trudni jest podać koszt tej inwestycji
gdyż przed sobą nie mamy programu księgowego ale proszę aby Pani Maria Marchlewska
policzyła i proszę aby Referat Gospodarczy tej odpowiedzi udzielił. Burmistrz Miasta
i Gminy Dolsk Henryk Litka przypomniał, że dzieci są mieszkańcami gminy Dolsk ale
subwencję oświatową na te dzieci pobiera gmina Śrem, gdyż one należą do ich obwodu
szkolnego. W związku z powyższym po stronie organizującego dojazd i pobierającego
subwencję stoi przygotowanie wiaty przystankowej, my jako gmina Dolsk utwardziliśmy
teren pod nią.
Odpowiedzi na zadane pierwsze pytanie udzieliła Przewodnicząca Rady Janina
Pawełczyk i poinformowała, że kwota 173.000 zł to wartość inwestycji które w tym roku
może zrealizować gmina, a za resztę musimy spłacać zadłużenie które wynika z wcześniej
poniesionych inwestycji w latach ubiegłych.
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk odpowiadając p. [...] na pytanie dotyczące ponoszenia
strat przez gminę w kwocie 1000.000,00zł uściślił iż wyżej wymieniona kwota poniesienia
straty przez gminę dotyczy faktycznie 800.000zł i jest konsekwencją późniejszego terminu
zapłaty za wykonanie kanalizacji w miejscowości Księginki-Malachowo. Prosił aby
obiektywnie spojrzeć na sprawę kwotę 800.000zł nie można nazwać stratą ponieważ wynika
ona z umniejszenia płatności wykonawcy na skutek niedotrzymania warunków umowy.
Dopiero na skutek wytoczenia procesu sądowego przez wykonawcę, zostaliśmy zobowiązani
do uregulowania tej płatności.
Na zakończenie Komisja Ochrony Środowiska poinformowała za będzie miała swoje
spotkanie w dniu 29.02.2016 o godz. 11.00.

Ad.12. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk w tym punkcie obrad stwierdziła, że porządek obrad
został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XV Sesję Rady Miasta
i Gminy Dolsk.

Protokolant
/-/ Agnieszka Bąk

Przewodnicząca Rady
/-/ Janina Pawełczyk
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