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PROTOKÓŁ NR XX/16 
 

z XX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 6 lipca 2016 roku 
w godz. od 17.00 do 17.50 

 
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. Liliana Lenarczyk-Żurczak Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy 
3. Maria Woroch Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 
4. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Dolsku 
5. Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku 
6. 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 Janina Pawełczyk zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych lub 
Burmistrz wnosi 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 XIX 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) Zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 

 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XIX 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 – 14 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. 
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Ad.6. Rozpatrzono projekt uchwały dotyczącej: 
 
a) Zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi. 
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk która poinformowała 
iż do Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 13 czerwca 2016 r. złożona została przez pana [...] 
skarga na działalność burmistrza. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego 
rozpatrzenie skargi stanowi kompetencję rady. Organem kontrolnym rady jest komisja 
rewizyjna, stąd podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
 
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały. 
Uchwała XIX/121/16 została zatwierdzona 14 głosami „za” i stanowi zał. nr 5 do protokołu. 
 
Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radna Jadwiga Chojnacka zwróciła uwagę na ustawione w drugiej części plaży miejskiej 
tabliczki informacyjne „wejście do wody tylko na własną odpowiedzialność”. Zapytała 
dlaczego zatrudniony ratownik strzeże tylko połowę plaży a nie całej? 
Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR w Dolsku  wyjaśnił, iż przepisy regulujące 
strzeżenie kąpieliska wyraźnie określają powierzchnię, którą może mieć pod opieką ratownik. 
Ze względów prawnych zostaliśmy zmuszeni do umieszczenia tychże tabliczek, jednakże 
ratownicy zwracają uwagę na całe kąpielisko, nie wyłączając zjeżdżalni dla dzieci. 
Radna Janina Pawełczyk zapytała czy plaża przy Ośrodku Wypoczynkowym OSiR jest 
strzeżona? 
Witold Opielewicz potwierdził, iż plaża jest strzeżona w weekendy. 
 
Radny Jan Rzepczyński podziękował burmistrzowi za odnowiony odcinek drogi 
prowadzącej do miejscowości Ostrowieczko wyrażając swoje obawy w stosunku do 
przejazdów samochodami ciężarowymi, które mogą pogorszyć stan dróg. 
Radny Henryk Grycz zwrócił uwagę na stan dróg i poboczy przy drogach powiatowych, w 
tym drogi Ostrowieczko-Pokrzywnica oraz drogi do Rusocina, o której powiat zapomniał 
całkowicie. 
Radny Jarosław Kaczmarek przypomniał, iż Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 
jednym z posiedzeń uwzględniła przegląd stanu dróg. Wyciągając wnioski stwierdziła, iż stan 
dróg gminnych jest lepszy niż dróg powiatowych. 
 
Ad.10. Wolne głosy i wnioski. 
 
Mieszkaniec gminy [...] odnosząc się do tematu podjętego przez radną Chojnacką 
wspomniała incydent, który miał miejsce w poprzednim roku gdy ratownik pracujący na 
plaży żądał dodatkowej opłaty od opiekunów kolonii za nadzór nad 50 osobową grupą dzieci 
na kąpielisku po 1 zł/os. 
Witold Opielewicz wyjaśnił, iż zadaniem ratownika strzegącego plaży miejskiej nie jest 
pilnowanie zorganizowanych grup. Opiekunowie kolonii mogą porozumieć się z ratownikiem 
plaży jak to wcześniej wspomniała p. [...] i takie rozwiązanie sprawdza się na kąpieliskach 
nad morzem. 
Burmistrz MiG Dolsk  stwierdził iż niedopuszczalne jest by ratownik plaży miejskiej 
pobierał dodatkowe opłaty od zorganizowanych grup. Jeżeli przepisy nakładają na opiekunów 
kolonii opieki ratownika, to niech to będzie ratownik z zewnątrz. 
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Mieszkaniec gminy [...] podziękował za odpowiedź Burmistrzowi, którą sprawdził i 
potwierdził ze stanem faktycznym. Dodał, iż korespondencja skierowana do Przewodniczącej 
Rady Miasta i Gminy Dolsk zawierała apel i w związku z tym zapytał czy Rada przewiduje 
dalsze działania czy może uważa temat za zamknięty. 
[...] podkreślił, i ż wywieranie nacisku przez radę przy współpracy z mieszkańcami może 
posłużyć jako argument przy podejmowaniu działań, które w efekcie pozwolą na 
wybudowaniu obwodnicy. 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przywołała ustalenia rady: Rada Miasta i Gminy Dolsk 
przystąpi do działania gdy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk zostanie przyjęte. 
[...] zaproponował monitorowanie natężenia ruchu czy też zebranie podpisów mieszkańców 
które miałoby posłużyć jako argument przy zatwierdzeniu budowy obwodnicy. 
Burmistrz Henryk Litka  przypomniał iż przebieg obwodnicy do momentu zatwierdzenia 
planu jest propozycją. Jednakże proponowane działania przez p. [...] są świadectwem 
słuszności przeprowadzenia kosztownej inwestycji jaką jest budowa obwodnicy. 
Radna Janina Pawełczyk zapytała Burmistrza czy do września zakończą się prace związane 
z zatwierdzeniem studium? 
Odpowiadając na pytanie Burmistrz MiG  poinformował, że prace dotyczące przygotowania 
studium zostały wstrzymane z uwagi na zmiany w przepisach dotyczących powstania 
elektrowni wiatrowych, które z kolei mają duże znaczenie dla gminy Dolsk. 
 
Mieszkaniec gminy [...] poruszyła problem z jakim borykają się właściciele przydomowych 
oczyszczalni, a dokładniej mówiąc brak możliwości odbioru osadu z tychże oczyszczalni. 
Burmistrz Henryk Litka wspomniał, iż jest to problem nie tylko naszej gminy, obecnie 
trudny do rozwiązania.  
 
Ad.12. Zakończenie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany. 
Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk. 

 
 

 
 
Protokolant         Przewodnicząca Rady 
Magdalena Pawłowska      Janina Pawełczyk 

 


