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 PROTOKÓŁ NR XLIV/18

z XLIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 roku
godz. 11.00-14.10

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 Dolsk
2. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
3. Mirella Godawa Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
4. Ilona Skorupka Pracownik Referatu Gospodarczego
5. Daria Rosiak Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
6. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Dolsku
7. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
8. Mateusz Snela członek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Dolsku
9. Benedykt Włodarczak Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
10. Przedstawiciel prasy
11. 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 13 radnych, wobec czego
rada władna jest podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o zmiany w porządku obrad. Wobec braku
zmian Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała porządek obrad ustalony na dzisiejszą
sesję, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania za rok 2017 z zakresu:
• działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Dolsku,
• działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku,
• działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku,
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• realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami,
• działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
7. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania Uchwały Nr
XLII/270/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zlecenia kontroli
przez Komisję Rewizyjną.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok;
b) podziału gminy Dolsk na stałe obwody głosowania;
c) powołania doraźnej Komisji Statutowej;
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących
mienie gminne.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony 13 głosami „za”
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Zabierając głos tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk powiedziała,
że protokół z obrad XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk został sporządzony w terminie i
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 Henryk Litka przedstawił sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o zarządzenia burmistrza?
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że w omawianym okresie nie wydano zarządzeń.
Radni do przedstawionej informacji nie wnieśli zapytania.

Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk udzieliła głosu przewodniczącym komisji
stałych o informację z działalności poszczególnych komisji.
Przewodniczący komisji stałych nie skorzystali z udzielonego prawa głosu.
Ad.6. Sprawozdania za rok 2017 z zakresu działalności.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała że ze względu na prośbę Witolda
Opielewicza zmieni się kolejność omówienia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku.

I tak sprawozdania za rok 2017 z zakresu:
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· działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku.
Witold Opielewicz pokrótce przedstawił podjęte działania Miejsko-Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dolsku w roku 2017 co stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Kończąc poprosił radnych o udział w organizowanych imprezach.

· działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dolsku.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Mateusz Snela przedstawiając przedmiotowe sprawozdanie rozpoczął od rozliczenia
finansowego z działalności komisji. Następnie poinformował o nowym zakupie Miejsko-
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku jakim jest alkomat,
jednocześnie zapraszając do korzystania ze sprzętu.
Radny Jarosław Kaczmarek zapytał o zainteresowanie i sposób realizacji dofinansowania
imprez z okazji Dnia Dziecka?
Mateusz Snela poinformował, że wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Realizacja dofinansowania uzależnione od wielkości imprezy-liczby uczestników biorących
udział w imprezie, dodając że liczba ta jest weryfikowana.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała dlaczego komisja nie wykorzystała wszystkich
środków w roku 2017?
Mateusz Snela poinformował, że dokładna informacja o dochodach uzyskana pod koniec
roku 2017. Dodał, że komisja zwracała szczególną uwagę aby współpraca ze wszystkimi
sołectwami odbywała się przy realizacji podstawowych zadań komisji.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o zmiany w przepisach?
Mateusz Snela poinformował, że zmiany doprecyzowały miejsca publiczne w których nie
można spożywać alkoholu, rada może wskazać ograniczenia czasowe i miejsca w których
można spożywać alkohol. Dodał, że gmina Dolsk jest spokojną gminą.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała jakie warunki należy spełnić aby można
spożywać alkohol?
W odpowiedzi usłyszała, że należy nabyć koncesję na miejsce do spożycia alkoholu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk czy sprzedający będzie miał problem gdy kupujący
będzie spożywał alkohol przed sklepem?
Mateusz Snela poinformował, że obie strony mogą być ukarane.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy sprzedawcy zostali poinformowani?
Mirella Godawa projekt uchwały jest w opracowaniu.
Radny Marek Jurga podziękował Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dolsku za dofinansowanie placu zabaw informując że wioska Masłowo
skorzystała ze środków komisji. Dodał, że sołectwo Masłowo skorzystało z większego
dofinansowania na plac zabaw wobec czego nie wnioskowaliśmy na dofinansowanie do
imprezy Dnia Dziecka.

· Działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku.
Andrzej Ratajczak odczytał sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Dolsku co stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wskazując koszty bezpośrednie zapytała o szczegóły
wydatków?



4

Andrzej Ratajczak odpowiadając poinformował, że koszty bezpośrednie to wszystkie koszty
poniesione na prowadzenie działalności.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o przygotowanie odpowiedzi w formie
pisemnej.

· realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami.

Mirella Godawa przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie co stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.

· działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.
Benedykt Włodarczak odczytał sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
działających na terenie gminy Dolsk co stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radny Jan Rzepczyński wskazując wydatki dotyczące umowy zlecenie zapytał czego
dotyczą umowy?
Andrzej Ratajczak poinformował, że umowy zlecenie dotyczą między innymi gotowości
pojazdu strażackiego.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o szczegółową odpowiedź na powyższe
pytanie.
Radny Krystian Mejza wskazując akcje jakie odbyli strażacy z Lubiatowa w czasie
huraganów zapytał o ekwiwalent który nie jest wypłacany?
Benedykt Włodarczak poinformował, że ekwiwalent wypłacany jest na podstawie złożonego
wniosku. Należy sprawdzić. Ponadto zaproponował zaproszenia do Lednicy, które zapewni
sprawne przemieszczania się w czasie imprezy.

7. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania Uchwały Nr
XLII/270/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zlecenia
kontroli przez Komisję Rewizyjną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o odczytanie Protokołu Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta i Gminy Dolsk z czynności podjętych w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk w
wykonaniu uchwały Nr XLII /270/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 lutego 2018r. w
sprawie zlecenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.
Henryk Grycz odczytał przedmiotowy protokół, który stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk postanowiła zarządzić przerwę w obradach aby komisje
stałe wyraziły opinię w przedmiotowej sprawie.
Radny Jacek Woroch poinformował, że Komisja Rewizyjna przedstawiła stanowisko i jest
nie zrozumiałe dlaczego komisję stałe miałyby wyrażać opinię do odczytanego stanowiska.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk uważa iż stanowisko podjęte przez radę winno być
opiniowane tak jak uchwały.
Mirella Godawa poinformowała, że w protokole Komisji Rewizyjnej wymieniono
dokumenty które zostaną przesłane wraz z podjętym stanowiskiem.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zasugerowała wyrażenie opinii komisji stałych w formie
pisemnej lub też ustnej. Następnie zarządziła 10 minutową przerwę w obradach podczas
której sprawę skonsultuje z mecenasem.
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Po przerwie Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła zainteresowanych radnych o
wyrażenie głosu w przedmiotowej sprawie.
Radny Jarosław Kaczmarek odczytał stanowisko, które w czasie przerwy zostało
sformułowane i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy odczytane stanowisko Radny Jarosław
Kaczmarek zgłasza jako wniosek formalny?
Radny Jarosław Kaczmarek potwierdził.
Następnie Radny Marek Jurga odczytał stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, które stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odnosząc się do stanowiska Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska stwierdził, że niepotrzebnie wykonano przetarg na profilowanie dróg.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przystąpiła do głosowania nad wnioskiem formalnym.
I tak wniosek formalny zgłoszony przez Radnego Jarosława Kaczmarka został jednogłośnie
zatwierdzony 13 głosami „za”. Następnie przystąpiła do głosowania nad stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej.
Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk z czynności podjętych w Urzędzie
Miasta i Gminy Dolsk w wykonaniu uchwały Nr XXXVIII/240/17 Rady Miasta i Gminy
Dolsk z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zlecenia kontroli przez Komisję Rewizyjną został
przyjęty 8 głosami za przy 5 głosach  wstrzymujących.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok.
Magdalena Surmicka poinformowała o proponowanych zmianach w budżecie na 2018 rok,
i tak:
DOCHODY
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zwiększa się planowane dochody w § 0840 (wpływy ze sprzedaży wyrobów) o kwotę 10
000,00 zł z tytułu otrzymania ponadplanowych dochodów
WYDATKI
010  Rolnictwo i łowiectwo
W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o
kwotę 340 000,00 zł na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Lipówka
851  Ochrona zdrowia
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
20000,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 10 000,00 zł z
tytułu większych niż planowane wydatki związane z wycinką drzew i krzewów
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
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- na wniosek sołectwa Pokrzywnica dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z § 4300
(zakup usług pozostałych) na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na zakup materiałów
niezbędnych do ocieplenia świetlicy wiejskiej.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy
na 2018 rok.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła opinię pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.

Lp. Imię i nazwisko radnego za przeciw wstrzymujący
1. Chojnacka Jadwiga za - -
2. Grycz Henryk za - -
3. Jurga Marek za - -
4. Kaczmarek Jarosław za - -
5. Mejza Krystian za - -
6. Michałowski Andrzej za - -
7. Niewrzendowska Aneta - - -
8. Pawełczyk Janina za - -
9. Pieprzyk Lidia - - -
10. Ratajczak Roman za - -
11. Rusiak Zenon za - -
12. Rzepczyński Jan za - -
13. Szczepaniak Hieronim za - -
14. Szermelek Wiesława za - -
15. Woroch Jacek za - -

Razem 13 - -

Uchwała nr XLIV/282/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.

b) podziału gminy Dolsk na stałe obwody głosowania.
Mirella Godawa poinformował o zmianach niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz.U. poz. 130), w tym w szczególności art. 13 ust. 1, który stanowi, iż „Rada
gminy dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania (...) w terminie 1 miesiąca od dnia
podziału gminy na okręgi wyborcze (...)." Uchwałę nr XLIII/273/18 o podziale gminy Dolsk
na okręgi wyborcze Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła w dniu 28 marca 2018 roku.
Przedłożony projekt uchwały stanowi zatem wypełnienie dyspozycji zawartej w powyższym
przepisie. W stosunku do obecnie obowiązującej uchwały w niniejszym projekcie
wprowadzono zmiany, które dotyczą:
1) zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Małachowie - obecnie jest to
Przedszkole Stokrotki - oddział Małachowo,
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2) zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Dolsku - obecnie jest to
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku,
3) zmiany samej siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Wieszczyczynie - nowa
siedziba będzie się znajdowała w budynku świetlicy w Wieszczyczynie.
Projekt uchwały został przekazany Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLIV/283/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

c) powołania doraźnej Komisji Statutowej
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że w związku z ustawą z dnia 11
stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zasadnym jest
powołanie doraźnej Komisji Statutowej. Następnie odczytała nazwiska radnych
zaproponowanych na członków Komisji Statutowej tj.:
1. Krystian Mejza
2. Jarosław Kaczmarek
3. Marek Jurga
4. Henryk Grycz
5. Janina Pawełczyk

Radny Henryk Grycz ze względu na możliwość maksymalnej liczby członków w komisji
zaproponował rezygnację swojej osoby, jednocześnie proponując Radnego Jana
Rzepczyńskiego na członka Komisji Statutowej.
Radny Jan Rzepczyński przyjął propozycję.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLIV/284/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości
stanowiących mienie gminne.
Ilona Skorupka poinformowała, że Rada Miasta i Gminy Dolsk przeznaczyła do
wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące mienie gminne. Kompetencją
Rady jest podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy, stąd podjęcie uchwały jest
w pełni uzasadnione.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLIV/285/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że na XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy
Dolsk żaden z radnych nie zgłosił interpelacji.

10. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Janina Pawełczyk zgłosiła interpelację dotyczącą wycinki drzew, którą
przeprowadzono w okresie jesienno-zimowym na terenie Gminy Dolsk co stanowi załącznik
nr 17 do protokołu.
11. Wolne głosy i wnioski.
Radna Jadwiga Chojnacka zapytała o właściciela budynku przy ulicy Pocztowej w
miejscowości Dolsk, zwracając uwagę na panujący nieład widoczny od strony jeziora.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że własność nieruchomości stanowi Poczta Polska,
jednocześnie przypomniał o zainteresowaniu nieruchomością przez lokalnych
przedsiębiorców, które spełzło na niczym.
Radna Wiesława Szermelek przypomniała informację o regularnej płatności podatków za
wskazaną nieruchomość.
Radny Zenon Rusiak zapytał o wniosek na projekt o poddasze w Międzychodzie?
Burmistrz Henryk Litka udzieli informacji w późniejszym terminie.
Radny Jan Rzepczyński poruszył problem osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków
gdyż zapytany nie umie odpowiedzieć na pytanie.
Burmistrz Henryk Litka poinformował o wysłanych zapytaniach w sprawie przyjmowania
osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków. Z otrzymanych odpowiedzi uzyskaliśmy
informację o  niemożliwości  odbioru  osadu  z  terenu  Naszej  Gminy.  Dodał,  że  nie
otrzymaliśmy jeszcze na wszystkie zapytania odpowiedzi.
Radny Jarosław Kaczmarek poinformował o złożonych wnioskach ze sołectwa wsi Błażejewo
i Nowieczek zapewniając, że powyższymi wnioskami zapozna się na najbliższym posiedzeniu
komisji.

12. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany.
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