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PROTOKÓŁ NR XXVIII/17

z XXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 15 marca 2017 roku
od godz. 11.00 do godz. 14.30

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 Dolsk
3. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego
5. Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
6. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
7. Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
8. Daria Rosiak Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
9. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Dolsku
10. Mieszkańcy gminy Dolsk
11. Przedstawiciel 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.
Wobec braku wniosku w tej sprawie, porządek obrad ustalony na dzisiejszą sesję został
odczytany przez Przewodniczącą Janinę Pawełczyk i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania za rok 2016 z zakresu działalności:

· Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk,
· Miejsko-Gminnego Sportu i Rekreacji w Dolsku,
· Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku,
· Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a) określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu

rekrutacyjnym do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez gminę Dolsk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej
szkoły podstawowej,

b) określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie
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postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
gminę Dolsk,

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Dolsk, a gminą
Śrem w sprawie przejęcia przez gminę Śrem realizacji zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom
zamieszkałym w miejscowości Mełpin, Międzychód, Gawrony i Pinka,
należących do gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej im. gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Bodzyniewie,

d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Dolsk, a gminą
Borek Wielkopolski w sprawie przejęcia przez gminę Borek Wielkopolski
realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia,
wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowościach Brześnica i
Orliniec, należących do gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej im. Władysława
Jagiełły wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku
Wielkopolskim,

e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Dolsk, a gminą
Książ Wielkopolski w sprawie przejęcia przez gminę Książ Wielkopolski
realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia,
wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości Błażejewo,
należącej do gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa
Antoniego Baraniaka w Mchach.

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

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXVII 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 sprawozdanie z działalności

międzysesyjnej, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radny Jarosław Kaczmarek odnosząc się do informacji Burmistrza Henryk Litka w sprawie
odebrania zwierząt przez stowarzyszenie z Trzcianki zapytał kto ponosi koszty odebrania
zwierząt ?
Maria Marchlewska wyjaśniła, że koszty ponosi właściciel zwierząt po wcześniejszym
wydaniu decyzji administracyjnej.
Burmistrz Henryk Litka zwrócił uwagę na wydłużający się czas pobytu zwierząt i bark
możliwości wystawienia decyzji obciążającej koszty odebrania i pobytu zwierząt.
Radny Jan Rzepczyński zapytał co gdy właściciel nie płaci?
Burmistrz Henryk Litka w takiej sytuacji stosuje się ustawę o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
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Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała Przewodniczących Komisji Stałych czy
chcieliby podzielić się informacjami z działalności Komisji Stałych w okresie
międzysesyjnym? I tak:

Radny Marek Jurga zapoznał wszystkich z kierowaną korespondencją do Komisji Ochrony
Środowiska przez mieszkańca gminy Dolsk dotyczącą wycinki drzew w parku Dolsk, jak
również otrzymaną do wiadomości odpowiedzią w tej sprawie przez Burmistrza MiG Dolsk.

Radny Jacek Woroch poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu komisja gościła Komendanta Policji w Śremie jego zastępcę i dzielnicowych
z rejonu gminy Dolsk. Podczas obrad pojawiła się sugestia zwiększenia monitoringu na
terenie parku w Dolsku i jego okolicach. Radny wspominając o zamontowanym punkcie
elektroodpadów poinformował , że należałoby oświetlić teren gdyż sąsiadujący monitoring po
zapadnięciu zmroku jest nieskuteczny.

Ad.6. Sprawozdania za rok 2016 z zakresu działalności:
• Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk
Daria Rosiak przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2016 rok co
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o wartość pozyskanych środków
zewnętrznych?
Daria Rosiak poinformowała, że w roku 2016 środki zewnętrzne jakie pozyskała pochodziły
z Biblioteki Narodowej i zostały przeznaczone na zakup książek.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wspominając o współpracy z lokalnie działającymi
stowarzyszeniami celem szerzenia informacji w zakresie bibliotekoznawstwa zasugerowała
aby Biblioteka Publiczna „wyszła do ludzi” i informacji udzielała w świetlicach i szkołach,
które
Na co Daria Rosiak poinformowała,  że  wymienione  obiekty  nie  są wyposażone  w  system
informatyczny, a informacje przekazywane w teorii w mniejszym stopniu trafiają do
odbiorcy, ponadto nie można zapomnieć, że za pomocą przedmiotów zgromadzonych w izbie
regionalnej szerzymy wiedzę z życia codziennego dawnych mieszkańców naszego terenu.

Radna Jadwiga Chojnacka zasugerowała aby coroczne obchody pn. Parada Bajek
zorganizować na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Dolsku dla zapewnienia
komfortu dzieciom przy malowaniu kredą po płycie wówczas boiska.

• Miejsko-Gminnego Sportu i Rekreacji w Dolsku.
Witold Opielewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dolsku za 2016 rok co stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radna Jadwiga Chojnacka zapytała o koszty dotyczące zatrudnienia ratownika na plaży w
okresie letnim?
Witold Opielewicz poinformował, że szczegółowo nie jest przygotowany na odpowiedź
jednakże całkowite koszty  to ok. 13000zł.
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Radna Jadwiga Chojnacka zwróciła uwagę na słup betonowy będący prawdopodobnie
mocowaniem małej zjeżdżalni na plaży Dolskiej.
Witold Opielewicz podziękował za czujność i poinformował, że problem polega na formie
zabezpieczenia słupa gdyż woda wypłukuje piasek.

Radny Jarosław Kaczmarek analizując sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji zapytał czego dotyczyła ekspertyza?
Witold Opielewicz poinformował, że na obiekt Sali Sportowej MGOSiR oddziaływuje
ukształtowanie terenu w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu należy
dokonywać systematycznych ocen i ewentualnych napraw.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała koszty dotyczące naprawy oświetlenia?
Witold Opielewicz poinformował, że poniesione wydatki z naprawą oświetlenia wynikają z
wymiany całej lamyp na nową. Dodał, że dokonany przegląd oświetlenia będącego w
administrowaniu MGOSiR w Dolsku pozwolił na usunięcie usterek i w pełni przygotował do
zbliżającego się sezonu letniego.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o firmę która naprawiała usterki?
Witold Opielewicz odpowiadając, że jest to firma ELTO Sławomira Przybylskiego.

Burmistrz Henryk Litka nawiązując do zasłyszanych zmian w utrzymaniu i prowadzeniu
Orlików przypominał idę powstania tychże boisk i poinformował, że planowana zmiana
przepisów regulujących funkcjonowanie przedmiotowego obiektu zatraci idę ich powstania.

Burmistrz Henryk Litka podziękował zarówno Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Dolsku
jak i Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku za dobrą
współpracę tychże jednostek, której efektem jest praca widoczna zarówno w kulturze jak i w
sporcie .

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zarządziła 10 minutową przerwę w obradach do godziny
13.00.

Po przerwie w obradach brała udział nieobecna wcześniej Radna Aneta Niewrzendowska.

• Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku.
Alicja Olschak przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w
Dolsku za 2016 rok co stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

• Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku.
Andrzej Ratajczak przedstawił sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Dolsku za 2016 rok co stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Burmistrz Henryk Litka podziękował za pracę i zaangażowanie pracowników, tychże
jednostek.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów uchwały dotyczące:

a) określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Dolsk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
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Mirella Godawa poinformowała, że zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi
miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ
prowadzący, który przyznaje poszczególnym kryteriom określoną liczbę punktów oraz
określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu spełni wymogi wynikające z ustawy oraz
określi kryteria, jakie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej
klasy w przypadku, kiedy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, a kandydat zamieszkuje poza
jej obwodem.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXVIII/183/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

b)

Mirella Godawa poinformowała, że zgodnie z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe, w
przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział
przedszkolny w danej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, przyznaje każdemu
określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Podjęcie
uchwały w proponowanym brzmieniu spełni wymogi wynikające z ustawy oraz określi
kryteria, jakie będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkola, którego organem prowadzącym jest gmina Dolsk.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXVIII/184/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Dolsk, a gminą
Śrem w sprawie przejęcia przez gminę Śrem realizacji zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w
miejscowości Mełpin, Międzychód, Gawrony i Pinka, należących do gminy Dolsk, w
Szkole Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o przedstawienie następnych wraz z powyższą
iż treść projektów uchwał jest tożsama jedyną znaczącą różnicą podpisania porozumienia z
poszczególną gminą.
Tak więc projekty:
c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Dolsk, a gminą Śrem w
sprawie przejęcia przez gminę Śrem realizacji zadania publicznego polegającego na
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zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w miejscowości
Mełpin, Międzychód, Gawrony i Pinka, należących do gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie.
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Dolsk, a gminą Borek
Wielkopolski w sprawie przejęcia przez gminę Borek Wielkopolski realizacji zadania
publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom
zamieszkałym w miejscowościach Brześnica i Orliniec, należących do gminy Dolsk, w
Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim,
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Dolsk, a gminą Książ
Wielkopolski w sprawie przejęcia przez gminę Książ Wielkopolski realizacji zadania
publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom
zamieszkałym w miejscowości Błażejewo, należącej do gminy Dolsk, w Szkole Podstawowej
im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
przedstawiła Mirella Godawa informując, że w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy gminą Dolsk, a kolejno gminą Śrem, gminą Borek Wielkopolski i
gminą Książ Wielkopolski w sprawie przejęcia przez gminy realizacji zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym w
miejscowościach z terenu gminy Dolsk należącymi do obwodów gmin sąsiednich z gminą
Dolsk. Ustawa o samorządzie gminnym umożliwia zawieranie porozumień międzygminnych
w sprawach powierzenia jednej z nich określonych zadań publicznych.
Niniejsze uchwały stanową akt wyrażenia zgody przez Radę Miasta i Gminy Dolsk na
zawarcie porozumienia z gminą Śrem, Borek Wielkopolski i Książ Wielkopolski w sprawie
powierzenia gminie Śrem realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu
kształcenia, wychowania i opieki uczniom z obwodu oświatowego należącego terytorialnie do
gminy Śrem, Borek Wielkopolski i Książ Wielkopolski.

Przewodnicząca Rady odczytała kolejno projekty uchwały i przeprowadziła głosowanie nad
tymi że projektami.

Uchwała nr XXVIII/185/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

Uchwała nr XXVIII/186/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

Uchwała nr XXVIII/187/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.

Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Marek Jurga odczytał złożoną interpelację dotyczącą podania szczegółowej
informacji kosztów utrzymania poszczególnych świetlic w 2016 roku, przedstawienia zasad
wynajmu sali sportowej w Dolsku oraz czy Urząd Miasta i Gminy Dolsk dokonał interwencji
w  Powiatowym  Zarządzie  Dróg  w  Śremie  na  wcześniejsze  zgłoszenie  złego  stanu  drogi
powiatowej w Masłowie. Interpelacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Radny Krystian Mejza odczytał złożoną interpelację dotyczącą złego stanu drogi gminnej w
Kotowie jak również zarośniętego chodnika na trasie Kotowo-Dolsk. Zasugerował wymianę
szyb na przystankach autobusowych i zastosowanie pleksy, która pozwoli na uniknięcie
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częstego wybijania szyby. Ponadto wymianę wyblakniętego oznakowania drogi w Lubiatowie
i ustawienia oznakowania „koniec drogi w miejscowości Trąbinek”. Interpelacja stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

Radna Janina Pawełczyk odczytała złożoną interpelację dotyczącą wycinki drzew i
krzewów wzdłuż drogi Nowieczek-Trąbinek oraz rozliczenia finansowego organizacji imprez
„Wianki 2016” i „Kozi Jarmark” w 2016 roku. Interpelacja stanowi załącznik nr 16 do
protokołu.

Ad.10 Wolne głosy i wnioski.

Mieszkaniec gminy Dolsk zwracając się do Marii Marchlewskiej z prośbą o podcięcie drzew
przy budynku Katolickiego Domu Kultury gdyż stwarzają niebezpieczeństwo poprzez
sąsiadującą instalację elektryczną.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że na wszystkie interpelacje radni otrzymają
odpowiedzi. Ponadto poinformował, że wspomniany zły stan chodnika budzi kontrowersje
gdyż zadanie utrzymania porządku w przedmiotowym chodniku i ponoszenie kosztów z tego
tytułu należy do Powiatu Śremskiego. Taki sam problem widnieje w okresie zimowym gdy
chodnik należy odśnieżać.

Ad.ll. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany.
Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XXVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Protokolant Magdalena Pawłowska

Protokolant Przewodnicząca Rady
Magdalena Pawłowska Janina Pawełczyk


