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PROTOKÓŁ NR XXI/16 
 

z XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 17 sierpnia 2016 roku 
w godz. od 19.00 do 20.50 

 
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. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Dolsku 
4. Daria Rosiak Kierownik Biblioteki Publicznej w Dolsku 
5. Andrzej Ratajczak Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku 
6. Mieszkańcy gminy Dolsk 
7. 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 do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
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. 
Burmistrz Henryk Litka poprosił o poszerzenie porządku obrad w punkcie „Rozpatrzenie 
projektów uchwał” o projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji 
dotyczącej zmiany granic miasta Dolsk poprzez wcielenie w jego granice obszaru, na którym 
znajduje się posesja Państwa [...] oraz w sprawie współdziałania z Powiatem Śremskim w 
zakresie realizacji inwestycji drogowej. 
Porządek obrad uwzględniający wniosek Burmistrza został odczytany przez Przewodniczącą 
Janinę Pawełczyk a przedstawia się następująco: 

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 XX 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) uchylenia Uchwały NR XVIII/106/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 

maja 2016r. w sprawie emisji obligacji Gminy Dolsk oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu; 

b) zmiany Uchwały Nr XXXIII/207/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 03 
czerwca 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych; 

c) zmiany Uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lutego 
2011r. w sprawie emisji obligacji komunalnych; 

d) zmiany Uchwały Nr LI/322/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 06 
października 2010r. w sprawie emisji obligacji komunalnych; 

e) zmiany Uchwały Nr XXVII/180/12 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 
października 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/189/12 z dnia 28 listopada 2012r. w 
sprawie emisji obligacji Gminy Dolsk oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 



2 
 

f) emisji obligacji komunalnych Gminy Dolsk oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu; 

g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-
2024; 

h) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok. 
i) rozpatrzenia złożonej skargi; 
j) zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi 
k) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany granic miasta Dolsk 

poprzez wcielenie w jego granice obszaru, na którym znajduje się posesja Państwa [...] 
l) współdziałania z Powiatem Śremskim w zakresie realizacji inwestycji 

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

 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XX 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 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. Rozpatrzono projekt uchwały dotyczącej: 
 
a) Uchylenia Uchwały NR XVIII/106/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 9 maja 
2016r. w sprawie emisji obligacji Gminy Dolsk oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Maria Woroch   która 
poinformowała, że emisja obligacji nie doszła do skutku. Wobec powyższego zasadne jest 
podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę NR XVIII/106/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 
9 maja 2016r. w sprawie emisji obligacji Gminy Dolsk oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu.  
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XXI/122/16 została zatwierdzona 13 głosami „za” i stanowi zał. nr 5 do protokołu. 
 
b) Zmiany Uchwały NR XXXIII/207/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 03 
czerwca 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
Burmistrz Henryk Litka  poinformował radnych, że cztery kolejne projekty uchwał pozwolą 
na realizację propozycji i możliwości spłaty zadłużenia gminy przy jednoczesnym 
inwestowaniu, który pozwoli na ciągły rozwój gminy. Wobec powyższego prosząc o 
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obiektywne podejmowanie decyzji. Dodając iż restrukturyzacja długu w celu 
przeprowadzania inwestycji jest możliwe do zrozumienia. 
Skarbnik Maria Woroch  przedstawiając projekt uchwały poinformowała że zmiana uchwały 
NR XXXIII/207/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie emisji 
obligacji komunalnych polega na przesunięciu terminu wykupu obligacji komunalnych. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poprosiła radnych o zadanie pytań w razie 
ewentualnych niejasności. 
Radni nie zadali pytań. 
 
Ponadto radny Jacek Woroch zgłosił wniosek formalny aby głosowanie nad projektem 
uchwał  było głosowaniem imiennym. Przypominając wszystkim radnym o podjętej uchwale 
budżetowej przez nich i jednoczesnym powierzeniu realizacji zadań burmistrzowi. 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przychyliła się do wniosku radnego Jacka Worocha i 
przeprowadziła głosowanie. Wniosek formalny dotyczący imiennego głosowania został 
zaakceptowany jednogłośnie 13 głosami „za”. 
 
Radna Janina Pawełczyk wskazując kolejno cztery projekty uchwał zapytała czy możliwe 
jest aby zostały omówione jednocześnie, a następnie kolejno poddane głosowaniu. 
Skarbnik Maria Woroch  wskazała, że uchwały dotyczą kolejnych przesunięć terminu 
wykupu obligacji, zawierające w swej treści termin pierwotny i proponowany termin wykup. 
Przewodnicząca Rady wspomniała, że przesunięcia w czasie wykupu obligacji zwiększy 
koszty obsługi tychże obligacji, co wiąże się ze wzrostem środków przeznaczanych na spłatę 
zobowiązań. 
 
Radny Jacek Woroch dodał, że przesunięcie w czasie spłaty zobowiązań pozwoli gminie na 
przeprowadzanie inwestycji przy jednoczesnym sukcesywnym zmniejszaniu zobowiązań. 
Wspomniał również, że nie podejmując uchwały gmina zmuszona zostanie do wykupu 
obligacji w terminie pierwotnym, w którym otrzymanie pomocy finansowej z zewnątrz przy 
obecnej sytuacji finansowej będzie mało trudne. Ponadto przypomniał o wydanej na wniosek 
emitenta pozytywnej opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Poznaniu. 
Burmistrz Henryk Litka  podsumowując poinformował że właściwe i w pełni uzasadnione 
gospodarowanie długiem jest zmniejszanie zadłużenia przy jednoczesnym inwestowaniu, 
które dla gminy powinno być zadaniem nadrzędnym. Wspomniał o coraz trudniejszym 
pozyskaniu środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji. 
Radny Marek Jurga wyrażając swoje zadnie poinformował, że przesuwanie spłaty 
zadłużenia w czasie na poczet współfinansowania remontu drogi powiatowej biegnącej przez 
Mełpin, Lubiatowo, Lubiatówko i Dolsk jest niewłaściwym zagospodarowaniem środków 
budżetowych. 
 
Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Maria Woroch  odnosząc się do wydanej pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pozaniu dodała iż Beata Rodewald-Łaszkowska 
członek Kolegium Izby wspiera w dążeniach zmierzających do wykupu sieci wodociągowej. 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wyjaśniła, że radni są za wcześniejszym wykupem sieci 
wodociągowej, jednakże nie akceptują wydłużania w czasie zobowiązań. Wcześniejsza 
propozycja restrukturyzacji zobowiązań obejmowała krótszy okres aniżeli obecnie 
proponowane rozwiązanie, co skutkować będzie poniesieniem większych kosztów obsługi 
zadłużenia. 
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Burmistrz Henryk Litka  poinformował, że inżynieria finansowa pozwala na takie 
przedsięwzięcia, należy zadać pytanie czy polityka gminy ma zmierzać do zlikwidowania 
zobowiązań czy może ograniczania zobowiązań w dłuższym czasie przy jednoczesnym 
inwestowaniu. 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały dotyczący zmiany Uchwały Nr 
XXXIII/207/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie obligacji 
komunalnych. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Za przyjęciem projektu głosowało 6 radnych: Jadwiga Chojnacka, Jacek Woroch, Wiesława 
Szermelek, Roman Ratajczak, Henryk Grycz, Jan Rzepczyński; 6 radnych głosowało 
przeciwko: Jarosław Kaczmarek, Zenon Rusiak, Aneta Niewrzendowska, Janina Pawełczyk, 
Marek Jurga, Andrzej Michałowski; 1 radny: Hieronim Szczepaniak wstrzymał się od głosu. 
Zatem uchwała nie została przyjęta. 
 
 Na wniosek Burmistrza MiG Dolsk Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach. 
 
Burmistrz Henryk Litka złożył wniosek o zdjęcie z programu XXI Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk punktu 6. Rozpatrzenie projektów uchwał podpunktu: 
b) zmiany Uchwały Nr XXXIII/207/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 03 czerwca 
2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych; 
c) zmiany Uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lutego 2011r. w 
sprawie emisji obligacji komunalnych; 
d) zmiany Uchwały Nr LI/322/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 06 października 
2010r. w sprawie emisji obligacji komunalnych; 
e) zmiany Uchwały Nr XXVII/180/12 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 
października 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/189/12 z dnia 28 listopada 2012r. w 
sprawie emisji obligacji Gminy Dolsk oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 
f) emisji obligacji komunalnych Gminy Dolsk oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu; 
g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-2024; 
h) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok, 
Wniosek Burmistrza MiG Dolsk został poddany pod głosowanie. Radni 13 głosami „za” 
zdjęli z porządku obrad w/w projekty. 
 
i) rozpatrzenia złożonej skargi. 
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz  który 
poinformowały, że w dniu 13 czerwca 2016 r.; wpłynęła do Rady Miasta i Gminy Dolsk 
skarga na Burmistrza Gminy Dolsk na nienależyte wykonywanie zadań nałożonych na gminę 
w zakresie wodociągowania i zaopatrzenia w wodę. Skarżący wskazał, że jego gospodarstwo 
nie jest zwodociągowane a zaopatrzenie w wodę odbywa się we własnym zakresie ze studni 
poprzez hydrofor. Prośby kierowane do Burmistrza w sprawie budowy wodociągu nie dały 
oczekiwanego rezultatu, stąd złożył w tej sprawie skargę. Badanie zasadności złożonej skargi 
Rada zleciła Komisji Rewizyjnej, która rozpoznała skargę na posiedzeniu w dniu 13 lipca 
2016 r. Komisja zaznajomiła się z całością korespondencji między Skarżącym a Burmistrzem 
i urzędem, obejmującej wnioski oraz udzielone na nie odpowiedzi. Ponadto radni zaznajomili 
się z przepisami dotyczącymi zadania gminy, które według Skarżącego jest niewłaściwie 
wykonywane, a mianowicie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. 2015 r. poz. 139 ze zm.) . Przypadek 
Skarżącego jest o tyle szczególny, że jego siedlisko jest zlokalizowane w znacznej odległości 
od zwartej zabudowy. Jednak miejscowość, w której mieszka (Gawrony) jest od dawna 
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zwodociągowana. Gmina stworzyła zatem możliwość podłączenia do istniejącej sieci 
wodociągowej. Obowiązujące przepisy prawne stanowią, że obowiązkiem właściciela 
nieruchomości jest wybudowanie na swój koszt przyłącza wodociągowego. W przypadku 
Skarżącego konieczne do wykonania przyłącze jest istotnie dość długie, jednak w tej kwestii 
nie istnieją żadne normy czy ograniczenia. W tej sytuacji Skarżący winien podjąć starania 
mające na celu wykonanie przyłącza do istniejącej sieci we własnym zakresie. Ponadto 
istnieje alternatywne rozwiązanie, polegające na możliwości przyłączenia nieruchomości 
Skarżącego do sieci wodociągowej Gminy Śrem. Wstępną zgodę na takie podłączenie 
wyraziły Śremskie Wodociągi na podstawie wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. 
Nie można zatem istniejącej sytuacji traktować jako efekt niewłaściwego i realizowania przez 
Burmistrza zadań nałożonych na gminę. Komisja po przeanalizowaniu całości materiałów 
zebranych w kontrolowanej sprawie oraz przepisów regulujących sposób wykonywania przez 
gminę zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę, uznała stawiane przez Skarżącego zarzuty za 
bezpodstawne a skargę za niezasadną. Na gminy nałożono bowiem istotnie zadanie w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jednak zadanie to obejmuje budowę sieci 
wodociągowej. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XXI/123/16 została zatwierdzona 11 głosami „za” i 2 głosami wstrzymującymi , i 
stanowi zał. nr 6 do protokołu. 
 
j) zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi. 
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk informując, że 
uzasadnione jest zlecenie Komisji Rewizyjnej zbadania złożonej skargi przez Pana [...]. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XXI/124/16 została zatwierdzona 13 głosami „za” i stanowi zał. nr 7 do protokołu. 
 
k) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany granic miasta Dolsk 
poprzez wcielenie w jego granice obszaru, na którym znajduje się posesja Państwa [...]. 
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk która 
poinformowała, że przedmiotowa petycja z dnia 9 czerwca 2016r. dotycząca zmiany granic 
miasta Dolsk poprzez wcielenie w jego granice obszaru, na którym znajduje się posesja 
Państwa [...]. Dnia 22 czerwca br. Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła uchwałę w sprawie 
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. Nieruchomość będącą własnością Państwa [...] znajduje się w 
obrębie ewidencyjnym wsi Księginki i sąsiaduje z rejonem ul. Polna w Dolsku w związku z 
czym sprawa włączenia terenu m.in. tej nieruchomości do miasta Dolska RMiG Dolsk 
rozstrzygnęła w w/wym uchwale z dnia 22 czerwca br. Sprawa objęta treścią przedmiotowej 
petycji Państwa [...] jest tożsama ze sprawą objętą treścią petycji wielokrotnej rozpoznanej 
uchwałą z dnia 22 czerwca br. Ze względu na to, że Państwo [...] nie powołują się w swojej 
petycji na nowe fakty lub dowody nieznane dotychczas radzie i sprawa której dotyczy petycja 
została już przez radę rozpatrzona na podstawie art. 12 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o 
petycjach (Dz.U. z 2014r. poz. 1195) petycję Państwa [...] należy pozostawić bez 
rozpatrzenia. 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XXI/125/16 została zatwierdzona 13 głosami „za” i stanowi zał. nr 5 do protokołu. 
 
Burmistrz Henryk Litka  złożył wniosek o zdjęcie z programu XXI Sesji Rady Miasta i 
Gminy Dolsk punktu 6. Rozpatrzenie projektów uchwał podpunktu: 
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l) współdziałania z Powiatem Śremskim w zakresie realizacji inwestycji drogowej. 
Wniosek Burmistrza MiG Dolsk został poparty 13 głosami „za”. 
 
Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Roman Ratajczak zapytał Andrzeja Ratajczaka czy jest możliwość podłączenia Pana 
[...] do sieci wodociągowej korzystając z hydrantu w celu poboru wody. 
Andrzej Ratajczak wyjaśnił że wskazana propozycja rozwiązania problemu jest 
niedopuszczalna z uwagi na zbyt duże ryzyko skażenia sieci wodociągowej. Stworzenie 
punktu poboru wody w miejscowości Gawrony jest niemożliwe gdyż nie ma stacji 
wodociągowej. 
Radny Zenon Rusiak zapytał czy byłaby możliwość poboru wody z hydrantu tylko w 
momencie oprysków. 
Andrzej Ratajczak poinformował, że takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. 
Burmistrz Henryk Litka  podsumowując wyjaśnił, że postaramy się znaleźć rozwiązanie 
które zadowoli mieszkańca gminy będące jednocześnie działaniami zgodnymi z przepisami 
prawa. 
 
 
Ad.8. Wolne głosy i wnioski. 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
 
Ad.9. Zakończenie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany. 
Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XXI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk. 

 
 

 
 
Protokolant         Przewodnicząca Rady 
Magdalena Pawłowska      Janina Pawełczyk 

 


