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PROTOKÓŁ NR XXII/16 
 

z XXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 5 września 2016 roku 
w godz. od 17.00 do 18.50 

 
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. Maria Woroch Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 
3. Mieszkańcy gminy Dolsk 
4. Przedstawiciele prasy 
 

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 13 radnych, wobec czego 
rada władna jest podejmować prawomocne uchwały. 

 
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/ 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych lub 
Burmistrz wnosi o poszerzenie porządku obrad. Nikt nie wystąpił z wnioskiem o poszerzenie 
porządku obrad. 

Porządek obrad nie został poszerzony i przedstawia się następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI 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) zmiany Uchwały Nr XXXIII/207/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 03 

czerwca 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych; 
b) zmiany Uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lutego 

2011r. w sprawie emisji obligacji komunalnych; 
c) emisji obligacji komunalnych Gminy Dolsk oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu; 
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-

2024; 
e) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok. 
f) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Dolska i sołectwa 

Księginki w przedmiocie zmiany granic miasta Dolska i sołectwa Księginki poprzez 
włączenie do obrębu ewidencyjnego miasta Dolska części obrębu ewidencyjnego wsi 
Księginki; 

g) rozpatrzenia skargi [...] z dnia 5 maja 2016 r. na działalność Burmistrza Miasta 
i Gminy Dolsk. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 
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Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. 
Zabierając w głos tym punkcie obrad 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 jednogłośnie – 13 radnych głosowało „za”. 
 

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

nr 3 do protokołu. 
 
Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej. 
 Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad.6. Rozpatrzono projekt uchwały dotyczącej: 
 
a) zmiany Uchwały Nr XXXIII/207/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 03 
czerwca 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Maria Woroch,   która 
przypomniała, że projekt uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji w dniu 2 września i dotyczy przesunięcia terminu wykupu obligacji serii A8 i serii 
A9. 
 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zgłosiła wniosek formalny aby głosowanie nad 
projektem uchwał finansowych było głosowaniem imiennym. 
Przeprowadzono głosowanie. Wniosek formalny dotyczący imiennego głosowania został 
zaakceptowany jednogłośnie 13 głosami „za”. 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże 
projektem. 
 
Uchwała nr XXII/126/16 została zatwierdzona w następujący sposób: 
10 radnych głosowało za podjęciem uchwały: Grycz Henryk, Jurga Marek, Kaczmarek 
Jarosław, Pieprzyk Lidia, Ratajczak Roman, Rusiak Zenon, Rzepczyński Jan, Szczepaniak 
Hieronim, Szermelek Wiesława, Woroch Jacek; 
2 radnych wstrzymało się od głosu: Mejza Krystian, Niewrzendowska Aneta; 
1 radny głosował przeciwko podjęciu uchwały: Pawełczyk Janina. 
Uchwała została zatwierdzona 10 głosami i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
b) zmiany Uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lutego 2011r. 
w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Maria Woroch,  która 
poinformowała, że zmiana uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lutego 
2011r. w sprawie emisji obligacji komunalnych dotyczy przesunięcia terminu wykupu 
obligacji serii A11 tj. nie później niż 30.06.2023 r. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże 
projektem. 
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Uchwała nr XXII/127/16 została zatwierdzona w następujący sposób: 
10 radnych głosowało za podjęciem uchwały: Grycz Henryk, Jurga Marek, Kaczmarek 
Jarosław, Pieprzyk Lidia, Ratajczak Roman, Rusiak Zenon, Rzepczyński Jan, Szczepaniak 
Hieronim, Szermelek Wiesława, Woroch Jacek; 
2 radnych wstrzymało się od głosu: Mejza Krystian, Niewrzendowska Aneta; 
1 radny głosował przeciwko podjęciu uchwały: Pawełczyk Janina. 
Uchwała została zatwierdzona 10 głosami i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
c) emisji obligacji komunalnych Gminy Dolsk oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Maria Woroch,  która 
poinformowała, że podjęcie uchwały pozwoli na emisję obligacji komunalnych na łączną 
kwotę 5.413.000 zł. Ponadto projekt uchwały w swej treści określa zasady ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
 
Przewodnicząca Rady zapytała radnych o pytania związane z przedstawionym projektem 
uchwały. Z uwagi na brak pytań ze strony radnych Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 
i przeprowadziła głosowanie nad tymże projektem. 
 
Uchwała nr XXII/128/16 została zatwierdzona w następujący sposób: 
10 radnych głosowało za podjęciem uchwały: Grycz Henryk, Jurga Marek, Kaczmarek 
Jarosław, Pieprzyk Lidia, Ratajczak Roman, Rusiak Zenon, Rzepczyński Jan, Szczepaniak 
Hieronim, Szermelek Wiesława, Woroch Jacek; 
2 radnych wstrzymało się od głosu: Mejza Krystian, Niewrzendowska Aneta; 
1 radny głosował przeciwko podjęciu uchwały: Pawełczyk Janina. 
Uchwała została zatwierdzona 10 głosami i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-
2024. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Maria Woroch, która 
poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na 
lata 2016-2024 związane są z podjęciem wcześniejszych uchwał i dotyczą przesunięcia 
terminu wykupu obligacji komunalnych, jak również emisji obligacji komunalnych obejmując 
swym zakresem horyzont czasowy do 2027r. 
 
Przewodnicząca Rady zapytała radnych o pytania związane z przedstawionym projektem 
uchwały. Z uwagi na brak pytań ze strony radnych Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 
i przeprowadziła głosowanie nad tymże projektem. 
 
Uchwała nr XXII/129/16 została zatwierdzona w następujący sposób: 
10 radnych głosowało za podjęciem uchwały: Grycz Henryk, Jurga Marek, Kaczmarek 
Jarosław, Pieprzyk Lidia, Ratajczak Roman, Rusiak Zenon, Rzepczyński Jan, Szczepaniak 
Hieronim, Szermelek Wiesława, Woroch Jacek; 
2 radnych wstrzymało się od głosu: Mejza Krystian, Niewrzendowska Aneta; 
1 radny głosował przeciwko podjęciu uchwały: Pawełczyk Janina. 
Uchwała została zatwierdzona 10 głosami i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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e) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Maria Woroch,  która 
przypomniała, że projekt uchwały szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji w dniu 2 września i zgodnie ze sugestią radnych wydatki inwestycyjne na zakup 
materiałów zostały przeniesione na wydatki inwestycyjne związane z drogami. 
 
Przewodnicząca Rady zapytała radnych o pytania związane z przedstawionym projektem 
uchwały. Z uwagi na brak pytań ze strony radnych Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 
i przeprowadziła głosowanie nad tymże projektem. 
 
Uchwała nr XXII/130/16 została zatwierdzona w następujący sposób: 
10 radnych głosowało za podjęciem uchwały: Grycz Henryk, Jurga Marek, Kaczmarek 
Jarosław, Pieprzyk Lidia, Ratajczak Roman, Rusiak Zenon, Rzepczyński Jan, Szczepaniak 
Hieronim, Szermelek Wiesława, Woroch Jacek; 
2 radnych wstrzymało się od głosu: Mejza Krystian, Niewrzendowska Aneta; 
1 radny głosował przeciwko podjęciu uchwały: Pawełczyk Janina. 
Uchwała została zatwierdzona 10 głosami i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przedstawiła zdanie odrębne będące odzwierciedleniem 
głosowania nad wyżej przyjętymi uchwałami i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk  podziękował za rozsądną decyzję radnych w głosowaniu 
nad wyżej podjętymi uchwałami, wyjaśniając, że gminy borykają się z problemem spłat 
zobowiązań przy jednoczesnym spełnieniu wymogów, jakie nałożył na jednostki 
samorządowe wskaźnik 243. Podjęte uchwały pozwolą gminie na regulacje zobowiązań 
zgodnie ze wskaźnikiem 243, jednocześnie nie zapominając o drobnych inwestycjach. 
 
f) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Dolska i sołectwa Księginki 
w przedmiocie zmiany granic miasta Dolska i sołectwa Księginki poprzez włączenie do 
obrębu ewidencyjnego miasta Dolska części obrębu ewidencyjnego wsi Księginki. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego 
informując, że dwie osoby z gminy Dolsk wystąpiły z inicjatywą zmiany granic miejscowości 
Dolsk i Księginki. Posiadają one nieruchomości, które przynależą do sołectwa Księginki, a są 
znacznie oddalone od terenów zabudowanych w Księginkach, natomiast sąsiadują z rejonem 
ul. Polnej w Dolsku. Uzasadniają potrzebę zmiany tym, iż ich funkcje życiowe wiążą się 
bardziej z miastem Dolsk, niż z miejscowością Księginki, a zmiana przyczyni się do 
ułatwienia administrowania, zwiększy bezpieczeństwo oraz poprawi jakość ich życia. Dla 
zachowania ładu przestrzennego dokonano analizy terenu przyległego do nieruchomości 
wskazanej przez wnioskodawców i uznano za celowe rozważenie propozycji włączenia do 
obrębu Dolska 18 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 12.3685 ha, stanowiących 
część obrębu wsi Księginki. Na proponowanym do włączenia w granice miasta Dolsk terenie 
znajdują się zabudowania mieszkalne, do których prowadzi droga gminna gruntowa. 
Odłączenie tego terenu i włączenie go do obrębu miasta Dolsk spowoduje podział obrębu wsi 
Księginki na dwie oddzielne części oraz w konsekwencji pozbawi właścicieli gruntów tam 
położonych, prawa do otrzymywania dopłat ONW do gruntów rolnych (rocznie 192 zł na 1 
ha). Łączne szacunkowe koszty jednorazowe proponowanej zmiany, które poniesie Gmina 
Dolsk dotyczyć będą m.in. przygotowania dokumentacji geodezyjnej (map i wypisów), 
oznakowania oraz kosztów pośrednich. Określa się je w wysokości około 3 tys. zł. 



5 
 

Niezależnie od tego właściciele poniosą opłaty związane ze zmianą w księgach wieczystych, 
wymianą dokumentów np. prawa jazdy, oznakowaniem nieruchomości i inne tym podobne 
koszty pośrednie. 
 
Przewodnicząca Rady zapytała radnych o pytania związane z przedstawionym projektem 
uchwały. Z uwagi na brak pytań ze strony radnych Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 
i przeprowadziła głosowanie nad tymże projektem. 
 
Uchwała nr XXII/131/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami za i stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu. 
g) rozpatrzenia skargi [...] z dnia 5 maja 2016 r. na działalność Burmistrza Miasta i 
Gminy Dolsk. 
 
Radny Henryk Grycz przedstawił projekt uchwały informując, że do Rady Miasta i Gminy 
Dolsk, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego złożona została w dniu 5 maja 2016 r. 
skarga p. [...] na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. 
Zarzuty kierowane przez skarżącego są następujące: 
1. przewlekłość w sprawie ustawienia w prasie drogowym oznakowania, o które wcześniej 
wnioskował skarżący, 
2. przewlekłość w sprawie zmiany granic miasta Dolska, 
3. nienależyte działanie i zaniedbania proceduralne w sprawie zmiany granic miasta Dolska. 
Rada rozpatrzyła kolejno każdy z wymienionych zarzutów stawianych przez skarżącego, 
biorąc pod uwagę wyniki zleconej kontroli, przeprowadzonej w dniu 24 sierpnia br. przez 
Komisję Rewizyjną Rada postanowiła, co następuje: 
1. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego przewlekłości postępowania w zakresie oznakowania 
drogi, stwierdzono, że szczegółowe określenie terminowości załatwienia większości spraw 
urzędowych zawarte zostało w Kodeksie postępowania administracyjnego. Jednakże do 
działań w zakresie oznakowania dróg nie znajdują zastosowania przepisy KPA, co wynika z 
art. 1 tej ustawy. Przepisy o ustawy samorządzie gminnym wskazują, że gminy i ich organy 
zadania własne wykonywać mają samodzielnie. Ogólnie rzecz ujmując przedmiotowa sprawa 
oznakowania dróg należy do zadań organu wykonawczego gminy, jednak obowiązujące 
przepisy prawne nie wskazują terminów, w jakich zadania te mają być wykonywane. Zatem 
zarzut przewlekłości postępowania uznano za bezzasadny. Burmistrz zdecydował o 
wykonaniu oznakowania wnioskowanego przez skarżącego, po tym, jak skarżący ponowił 
swoje wystąpienie w tej sprawie. Burmistrz dopatrzył się w sprawie istnienia ważnego 
interesu indywidualnego, co było prawidłowe. 
2. Odnosząc się do zarzutu przewlekłości postępowania w sprawie zmiany granic Dolska, 
nienależytego załatwienia tej sprawy oraz zaniedbań, Rada zauważa, że decyzja w tej sprawie 
podejmowana jest na szczeblu ministerialnym na wniosek złożony przez właściwą radę 
gminy, po uprzednim zrealizowaniu wymaganej prawem procedury. Nie jest zatem zasadne 
kierowanie w tym zakresie skargi na działalność burmistrza. Burmistrz nie miał w 
przedmiotowej materii prawnie określonych obowiązków, ani też zakreślonego żadnego 
terminu na działania. Procedura mająca doprowadzić do zmiany granic miasta Dolska podjęta 
została poprzez uchwałę nr XIX/112/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 czerwca 2016r. 
w sprawie 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. Po przeprowadzeniu konsultacji lokalnych Rada Miasta i 
Gminy Dolsk podejmie decyzję o tym, czy stosowny wniosek zostanie przez Radę złożony do 
Rady Ministrów, czy działanie takie nie zostanie podjęte. 
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Przewodnicząca Rady zapytała radnych o pytania związane z przedstawionym projektem 
uchwały. Z uwagi na brak pytań ze strony radnych Przewodnicząca odczytała projekt uchwały 
i przeprowadziła głosowanie nad tym projektem. 
 
Uchwała nr XXII/132/16 została zatwierdzona w następujący sposób: 
11 radnych głosowało za podjęciem uchwały 
2 radnych wstrzymało się od głosu 
 
Uchwała nr XXII/132/16 została zatwierdzona 11 głosami i stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
 
Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Przewodnicząca Rady przeczytała adresowaną do niej korespondencję w sprawie interwencji 
dotyczącej naliczenia faktury za pobraną wodę uzasadniając swoją wątpliwość znaczną 
różnicą w ilości pobranej wody w bieżącym odczycie w porównaniu z poprzednimi okresami, 
które były relatywnie niższe. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk  poinformował, że wspomniana wyżej korespondencja 
została również złożona na jego ręce i wyjaśnił że właściwym organem do rozpatrzenia 
prośby mieszkańca gminy jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku, jednakże Urząd 
Miasta i Gminy Dolsk podejmie dialog między klientem a ZGK w Dolsku w charakterze 
mediatora. 
 
Ad.8. Wolne głosy i wnioski. 
 
Radny Jarosław Kaczmarek w imieniu mieszkańca gminy prosiłby o zajęcie się problemem 
strat w uprawie kukurydzy wynikających ze szkód spowodowanych przez zwierzęta leśne. 
 
Ad.9. Zakończenie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany. 
Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XXII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk. 

 
 

 
 
Protokolant         Przewodnicząca Rady 
Magdalena Pawłowska      Janina Pawełczyk 

 


