
 
 

P R O T O K ÓŁ  Nr XIV/04 
 

  z  sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
odbytej w dniu 24 MARCA 2004 ROKU    
w sali sesyjnej  Urz�du Miasta i Gminy Dolsk  

 
 
 
 

ad 1.Otwarcie Sesji RMiG Dolsk 
 

Otwarcia XIV Sesji RMiG dokonał Przewodnicz�cy Rady Miasta i Gminy Eugeniusz  
M�dry ,który  powitał radnych  oraz zaproszonych go�ci . 
Stwierdził,�e na ogóln� liczb�15  radnych na sali obecnych jest 14 radnych wobec 
czego Rada władna jest do podejmowania  prawomocych decyzji  . 
/ listy obecno�ci  radnych  oraz go�ci stanowi�  zał nr 1i 2  do nin. protokołu /. 

 
 

 ad 2.Przyj�cie porz�dku obrad Sesji  
 

Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry odczytał proponowany porz�dek 
obrad sesji . 
Jednocze�nie zwrócił si� z pytaniem ,czy kto� sposród radnych chciałby wyst�pi� z 
wnioskiem o dokonanie zmian w proponowanym porz�dku obrad . 
Radni nie wnie�li do proponowanego porz�dku obrad �adnych zmian.. 
W punkcie tym jednak głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który poprosił o 
poszerzenie porz�dku obrad o podj�cie uchwały dot. wyra�enia zgody na zamian� 
nieruchomo�ciu stanowi�cej własno�� Gminy Dolsk . 
Przewodnicz�cy przyj�ł wniosek Pana Burmistrza o poszerzenie porz�dku obrad i 
przeprowadził głosowanie nad tym porz�dkiem .  
Radni jednogło�nie zatwierdzili poszerzony porz�dek obrad / 14 radnych /  
 

 ad.3.Przyj�cie protokołu z poprzedniej Sesji  
Protokół z obrad poprzedniej Sesji był wyło�ony w Biurze Rady  / w okresie dwóch 
tygodni przed obradami dzisiejszej Sesji / - radni nie wnie�li �adnych uwag do 
sporz�dzonego protokołu  z XIV Sesji Rady Miasta i Gminy . 
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 ad 4. Informacja Burmistrza z działalno�ci mi�dzysesyjnej  
 
Informacj� przedło�ył  Burmistrz MiG Henryk Litka /informacja stanowi zał. nr 3 do 
protokołu /.  
Radni do zło�onej przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Henryka Litka nie wnie�li 
�adnych zastrze�e� i zapyta�.. 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry podzi�kował Burmistrzowi Henrykowi 
Litka za przedło�one  sprawozdanie . 
 

 
Ad.5. Informacja z działalno�ci Ochotniczych Stra�y Po�arnych gminy Dolsk za  
2003 rok. 
 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry poprosił Pana Stanisława Porzucka 
Prezesa  
Zarz�du OSP o zło�enie sprawozdania z działalno�ci OSP gminy Dolsk za rok 2003 .  
/ sprawozdanie stanowi zał  nr 4 do protokołu . 
Głos w dyskusji zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który podzi�kował za 
przedło�one sprawozdanie ,równocze�nie dzi�kuj�c w ten sposób wszystkim 
stra�akom . 
Wiemy,�e stra�acy pracuj� bardzo szybko i za darmo,ratuj�c niekiedy cały dobytek  
oraz �ycie nie tylko w po�arach ale równie� w wypadkach drogowych . 
Postawa stra�aków jest godna na�ladowania . 
Słowa podzi�kowania Burmistrz przekazał w imieniu wszystkich mieszka�ców gminy 
chocia� zawsze dzi�kuje im za ich trud z okazji dnia stra�aka ,ale chce na sesji 
równie� zło�y� podzi�kowania za ich wspaniał� prac�. 
Ofiarno�� ich to to chocia�by przykład na zlewni w Dolsku . 
Bardzo du�e zaanga�owanie było równie� stra�aków w budow� stra�nicy OSP w 
Dolsku/ gro prac była wykonana przez samych stra�aków /. 
Podzi�kowania za zło�one sprawozdanie i prac� stra�aków zło�ył równie� 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry . 
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Ad.6 Podj�cie uchwał w sprawach : 
 

a/ zmiany bud�etu na rok 2004. 
 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Janina Ciszewicz Skarbnik ,która 

wyja�niła,�e dochody zwi�ksza si� o kwot� 82,775,-zł  przy równoczesnym 
zwi�kszeniu wydatków o t� sam� kwot�. 

Zwi�kszenie to jest efektem otrzymania dotacji na realizacje zada� zleconych 
dotacji celowych na zadania bie��ce ,dodatkowych dochodów z tytułu wydawania 
zezwole� na sprzeda� napojów alkoholowych. 

Radni do projektu uchwały nie wnie�li �adnych zastrze�. 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały o zmianie 
bud�etu na rok 2004 . 

Uchwała nr XIV/86/04 została zatwierdzona jednogło�nie i stanowi zał  nr 5 do 
protokołu. 
 
 
b /uchylaj�ca w sprawie sprzeda�y komunalnych lokali mieszkalnych .  

 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz MiG Henryk Litka ,który uzasadnił podj�cie 
uchwały w nast�puj�cy sposób: 
W toku przygotowa� okazało si�,�e wykupem lokali zainteresowani s� jedynie trzej 
najemcy.Zatem zaniechano kontynuowania przygotowa�,gdy� w zaistniałej sytuacji 
wykonanie uchwały stało si� niemo�liwe.Podj�cie uchwały uchylaj�cej stało si� zatem 
konieczne i w pełni uzasadnione.  
Wobec braku dyskusji Przewodnicz�cy Rady przseprowadził głosowanie nad projektem 
uchwały . 

Uchwała nr XIV/87/04 została zatwierdzona jednogło�nie i staqnowi zał nr 6 do 
protokołu.   
 
 

c/zmieniaj�ca uchwałe w sprawie sprzeda�y komunalnych lokali mieszkalnych. 
  
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz MiG Henryk Litka ,który podj�cie uchwały 
uzasadnił w nastepuj�cy sposób: 
W wyniku przeprowadzonej procedury przygotowawczej prawem przewidzianej z 
przysługuj�cego pierwsze�stwa zakupu nabycia lokalu mieszkalnego skorzystał jeden 
najemnca . 
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Pozostali z prawa tego nie skorzystali .Wobec takiego stanu rzeczy zmiana uchwały stała 
si� konieczna i uzasadniona . 
W m-cu wrze�niu 2003 roku byli najemcy ch�tni do kupienia w tej chwili wycofali si� – 
pozostała tylko 1 osoba ,pozostałe mieszkania b�d� sprzedane w drodze przetargu . 
Radny Dolatowski Bogdan – czy z lokatorami gdy b�dzie kto� ch�tny te� mo�na ten 
budynek kupi� – co wtedy z tymi lokatorami kto im da nowe mieszkania . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka – taka mo�liwo�� równie� istnieje ,jednak ka�dy miał 
mo�liwo�� kupna . 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem przedstawione uchwały  

Uchwała nr XVI/88/04 została zatwierdzona 6 głosami  
radni głosowali w nast�puj�cy sposób: 
za podj�ciem uchwały głosowało 6 radnych  
3 radnych było przeciw podj�ciu takiej uchwały  
5 radnych wstrzymało si� od głosu . 

Uchwała nr XVI/87/04 stanowi zał nr 7 do protokołu . 
 
 
Nast�pnym punktem obrad było podj�cie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w 
sprawie wyra�enia zgody na wydzier�awienie pla�y nad jeziorem na 10 lat. 
Burmistrz MiG Henryk Litka uzasadnił podj�cie tej uchwały w nastepuj�cy sposób: 
W tej chwili przetarg na dzier�aw� pla�y nie został rozstrzygni�ty ,chcemy w tej chwili 
wydzier�awi� pawilon handlowy i wobec tego ta uchwała powinna by� uniewa�niona. 
 
Radny Drews Roman – czy s� ju� zainteresowani dzier�aw� tego pawilonu . 
Radny Dolatowski Bogdan – to jest nie dobre wyj�cie – przecie� mo�e znale�� si� kto� 
co b�dzie chciał pla�e wydzier�awi� a pawilon b�dzie miał wydzier�awiony kto� inny 
Radny Woroch Jacek – przysłuchuj�c si� tej dyskusji  dochodz� do wniosku czy my 
musimy  z tej dzier�awy pla�y rezygnowa�,przecie� nale�y ogłosi� jeszcze jeden przetarg 
ale ofertowy ,nale�y si� jednak z tym spieszy� a�eby to nast�piło przed sezonem . 
Musimy jednak stworzy� odpowiednie warunki dla dzier�awcy,chcemy a�eby nasze 
miasto było turystyczne  a nic dla turystki nie robimy . 
 W roku 2003 dzier�awca pawilonu dobrze ten obiekt prowadził  to dlaczego z tej 
dzier�awy zrezygnował . 
 
Radna Jankowiak Renata – równie� poparła wniosek radnego Worocha ,nale�y 
stworzy� takie warunki dzier�awy �eby dzier�awca mógł ten obiekt w dzier�aw� wzi��. 
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Radny Duszczak Ryszard – chcemy wydzier�awi� tylko pawilon handlowy dlaczego 
nie przyst�pimy do nowego przetargu tak jak mówił Pan Woroch ofertowego i nie 
wydzier�awi� w cało�ci tego obiektu . 
Nale�y zrobi� wszystko �eby przed sezonem zd��y�,bo albo dobry dzier�awca albo nadal 
niech si� tym zajmuje OsiR . 
Wobec takiej dyskusji Przewodnicz�cy Rady zarz�dził 10 min przerw� w obradach a�eby 
radni mogli w tej sprawie podj�� decyzj�. 
Po przerwie głos w tej sprawie zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który  
zaproponował wycofanie z porz�dku obrad powy�szej uchwały . 
 

Ad.e/likwidacji Szkoły Podstawowej w Ostrowiecznie. 
 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz MiG Henryk Litka ,który wyja�nił,�e jest to 
konsekwencja podj�cia uchwały w dniu 20 lutego 2004 roku o zamiarze likwidacji tej 
szkoły,któr� to Kurator O�wiaty i Wychowania w Poznaniu zaopiniował pozytywnie 
W zwi�zku z powy�szym z dniem 1 wrzesnia 2004 roku dotychczasowa samodzielna 
Szkoła Podstawowa w Ostrowiecznie przekształca si� w Oddział Szkoly Podstawowej  w 
Dolsku,a podj�cie tej uchwały nale�y  uzna� za uzasadnione .   
 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry przeprowadził głosowanie nad projektem 
uchwały. 
  

 Uchwała Nr XIV/89/04 została zatwierdzona jednogło�nie 14 głosami i stanowi zał 
nr 8 do protokołu . 

 
 

Ad.f  wyra�enia zgody na zamian� nieruchomo�ci stanowi�cej własno�� gminy Dolsk 
. 
Burmistrz MiG Henryk Litka przedstawił projekt uchwały uzasadniaj�c go w 
nast�puj�cy sposób: 
Pa�stwo Julia i Tomasz Opielewiczowie zam. w Masłowie wyst�pili z wnioskiem o 
uregulowanie sprawy własno�ci gruntu,który od szeregu lat u�ytkuje w zamian za 
udost�pnienie gminie grunt o tej samem powierchni,a przylegaj�cy do zdecydowanie 
wiekszej obszarowo działki mienia gminnego . 

Usakcjonowanie tego stanu rzeczy jest konieczne ze wzgl�du na dalsz� przewidywan� 
regulacj� praw własno�ciowych . 
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Wobec braku dyskusji Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry przeprowadził 
głosowanie nad projektem uchwały . 

 Uchwała Nr XVI/90/04 została zatwierdzona jednogło�nie 14 głosami i stanowi 
zał nr 9 do protokołu . 

 
 

Ad.7 Interpelacje i wnioski radnych. 
  

Radna Renata Jankowiak  Komisja Gospodarcza była na wyjazdowym posiedzeniu 
swej komisji w terenie lustruj�c stan dróg i wytypowała kolejno�� ich naprawy, jak to 
przebiegało 

Radny Dolatowski Bogdan   
– kiedy b�dzie wybrana kolejno�� wodoci�gowania wsi  i kto to b�dzie wybierał komisja 
czy wszyscy radni   czy  to b�dzie   Lubiatówko czy Brze�nic� , 
Radny Paszczak Wiesław – co dalej z sal� w Ksi�ginkach ,chodz� słuchy,�e jest ona 
bardzo   zdewanstowana , 
Radny Tadeusz Tama poruszył spraw� wodoci�gowania Lubatówka ,trzeba tam co� 
zrobi� bo ludzie si� wybudowali a nie mog� zamieszka� bo nie ma wody, 
Radny Dworczak Onufry – w przyszło�ci była mowa o rozbudowie pawilonu 
sportowego co w tej kwestii si� dzieje , 
Radny Grycz Henryk – słyszeli�my w wypowiedzi Pana Burmistrza o pracownikach 
interwencyjnych  ,jak to w tej chwili wygl�da . 
 Odpowiedzi w kolejno�ci udzielili : 
Grycz Henryk Przewodnicz�cy Komisji Inweswtycji i Spraw Gospodarczych – 
sprawa objazdu dróg i wytypowania tych dróg do naprawy . 
Komisja szczegółowo zapoznała si� ze stanem tych dróg i wytypowała nastepuj�c� 
kolejno�� ich napraw  
 Mszczyczyn/200 m / 
Lubiatowo Kolonia  
Gawrony  
Ksieginki  
Rusocin 
Małachowo – Gaj  
Brze�nica  
Radna Renata Jankowiak – co brano pod uwag� przy takim klasyfikowaniu tych 
dróg,dlaczego Ksieginki nie s� wytypowane w pierwszej kolejno�ci  
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Na rok 2003 w bud�ecie jest uj�ta budowa drogi w Nowieczku ,przecie� mogło to by� 
robione w Ksieginkach,wszyscy wiemy jak ta droga przez wie� wygl�da . Wsz�dzie si� 
tam robi,gdzi Komisja umie sobie sama co� załatwic. 
Komisja w swoich wioskach wybrała drogi do naprawy. 
Radny Paszczak Wiesław prosz� nie obra�a� komisji,gdy� Komisja  nie wybrała dróg w 
swoich wioskach ,Ksieginki miały ju� co� robione np. droga  i chodniki i prosz� w swych 
wypowiedziach by� obiektywn� . 
 
Radny Grycz Henryk – kolejno�c jaka została przedstawiona nie ma nic wspólnego �e 
członkowie komisji w tych wioskach mieszkaj� ,w tej chwili wybrano tylko najkrótsze 
odcinki,gdy� nie wiemy jakimi funduszami b�dziemy dysponowa�. 
Ksieginki w tej kolejno�ci nie s� tak daleko i gdy b�dziemy dysponowa� �rodkami to 
b�dzie to wcze�niej  zrobione . 
Radna  Jankowiak Renata – te wyja�nienia mnie nie zadawalaj�,zapraszam radnych na 
spotkanie do Ksieginek i prosz� mieszka�com wytłumaczyc dlaczego przez wie� ta droga 
w pierwszej kolejno�ci nie b�dzie robiona  i prosz� tu nie mówic,�e my wszystko mamy 
zrobione . 
Radny Dolatowski Bogdan – dlaczego o tej kolejno�ci decydowała tylko jedna komisja 
gdyby decydowali wszyscy radni to nie byłoby  tej dyskusji . 
Radny Grycz Henryk – trudno to dyskutowa� z ka�dym z radnych osobno – jednak to 
co słyszymy to w stosunku do naszej komisji jest niesłuszne . 
Komisja gospodarcza jest komisj� ogólna od wszystkiego i jej zadaniem jest równie� 
sprawa dróg,st�d te� ta komisja samodzielnie wytypowała te remonty dróg. 
Głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który udzielil odpowiedzi na pozostałe 
zapytania oraz szczegółowych odpowiedzi na pytania zło�one przez Pani� Szukalsk� 
na poprzedniej Sesji : 
- sprawa dalszego wodoci�gowania wsi – wszystko zale�y od posiadanych �rodków 

w tej chwili nie jest jeszcze dokonany wybór która wie� b�dzie w pierwszej 
kolejno�ci robiona,jestem zdania ,�e b�dzie o tym, decydowa� cała Rada, 

- sprawa rozbudowy pawilonu sportowego – jest przygotowana dokumentacja,która 
opiewa na 300 tys.zł- 
Zadanie nie zostanie rozpocz�te dopóki nie pozyskamy funduszu zewn�trz 
Wszyscy wiemy �e  na ten cel nie mamy pieni�dzy  do tego tematu nale�y wrócic i 
z niego nie rezygnowa�,gdy� my nie mamy �adnej bazy hotelowej . 

- sprawa swietlicy w Ksieginkach  w tej chwili przedstawia si� w ten sposób  
- dzier�awca pomimo monitów z nami si� nie kontaktuje ,obiekt ten nie został przez 

nas jeszcze przej�ty,jednak  sytuacja zmusza nas do przekazania sprawy do S�du- 
wszystkie koszty to koszty dzier�awcy ,gdy� polubownie nie mo�emy si� dogada�. 
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- Prace interwencyjne – w połowie kwietnia tj 15  ,ch�tnych jest do�� du�o ,musimy 
jednak dobrze wygra�,gdy� chcemy a�eby byli tam równie� ludzie z odpowiednimi 
zawodami np. malarz ,gdzie to pozwoli nam na pomalowanie naszych obiektów np. 
szkół,przedszkoli,urz�du . 

 
 

Ad.8 Wolne głosy i wnioski .    
W punkcie tym głos zabrała Pani Kazimiera Szukalska  
- na sali nale�ałoby zało�y� mikrofony,gdy� te wypowiedzi które składał Pan 

Burmistrz w ogóle były niesłyszalne  
- Zaprasza si� społecze�stwo na Sesje  najlepiej �eby nic nie słyszeli. 
- Prosz� nas potraktowa� dobrze,gdy� nie jestesm dzie�mi . 

Nast�pnie głos zabrała Pani Zofia Kmiecik/ sołtys wsi Lubiatówko /- która poruszyła 
spraw� wodoci�gowania wsi Lubiatówko,7 rodzin jest nowo pobudowanych i pozostaj� 
bez wody . 
Jest to wie� mała ale rozwojowa,jest bardzo du�o działek budowlanych . 

Sprawa tej nieszcz�snej wody ci�gnie si� ju� od 1999 roku / wtedy były ju� pierwsze 
wnioski- tu Pani Kmiecik wr�czyła radnym kopie tych wniosków/. 

Osobi�cie mam zarzuty od mieszka�ców Lubiatówka ,�e w tej sprawie nic nie robie. 
Sołtys wsi Brze�nica – Wabi�ski Kazimierz  poruszył nastepuj�ce sprawy : 
- sprawa remontu drogi do Brze�nicy – z przedstawionega planu remontu dróg 

wynika,�e Brze�nica jest uj�ta na szarym ko�cu ,dlaczego tak to si� stało z czego to 
wynika przedcie� wszyscy wiemy jak ta droga wygl�da . 

- – druga sprawa to sprawa wody dla Brze�nicy –tu na tej sali te� nie usłyszałem 
kiedy ta woda b�dzie robiona – prosz� o konkretne odpowiedzi w tej sprawie  

- Marian Włodarczak – mieszkaniec Lubiatowa Kolonii – poruszył równie� spraw� 
budowy tych dróg,po co ta komisja te drogi typowała to jest bez sensu . 

-  Mamy tu przykład kto wytypował budow� drogi w Nowieczku ,przecie� oni maj� 
tam bruk i to do�� dobry ,my nie mamy nic i nas nie wytypowano tylko ich. 

- Gdybym u siebie miał taki bruk to nie mówiłbym,�e u nas jest �le 
- Nastepnie głos zabrał Jan Markowski zam. w Krobi który pobudował si� w 

Lubiatówku  i nie mo�e zamieszka� .gdy� wie� Lubiatówko nie posiada wody . 
- Zaapelował do radnych,czy w 21 wieku mo�na �y� bez wody  
- Z jego rozeznania  do Lubiatowka podł�czenie  wynosi około 2300 m ,gmina ma 

by� gmin� turystyczna  i osobi�cie na t� turystyk� stawiam jako gospodarstwo 
agroturystyczne ale  jak to rozkr�cic jak nie mamy wody . 

- W tej chwili s� 4 rodziny,które chc� to zamieszka� ale nie mamy wody . 
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- Jest wielka pro�ba do radnych o pozytywne załatwienie wniosku Lubiatówka o to 
przył�cze wody . 
Pan Zbigniew Smiei�ski  

- sprawa turystyki – nasza gmina turystyczna jednak co w tym kierunku my robimy 
przetarg na pla�e został wycofany i całe szcz��cie i nale�y przeprowadzi� przetarg 
ofertowy i wybra� najlepszego dzier�awc� co co� dla nas zrobi. 

- Nale�y  równie� co� zrobi� dla dzier�awcy  markety s� zwolnione z opłat a my  od 
razu chcemy za wszystko podatek ,zobaczmy jak do dzier�awca rozkr�ci i wtedy to 
oceniajmy . 

- Dobrego inweswtora nale�y szanowa�. 
- - sprawa tej nieszcz�snej gazki za posesjami – w tej tej sprawie od poprzedniej sesji 

zostało zrobione,czy radni przeszli si� chocia� tam i widzieli jak to wygl�da 
,przecie� kto� tego porz�dku musi tam dopilnowa�. 

- Radni zostali przez nas wybrani,pieni�dze za komisje bierzecie i tylko raz was w 
Dolsku było wida� jak wizytowali�cie sławny mostek koło Pana Mizgalskiego . 

- Pan Fogt Krzysztof– przysluchuj�c si� tu prowadzonej dyskusji widz�,�e jest du�y 
problem  z pla��  przecie� nikt nie widzi jakie te rowy s� brudne  a s� one 
poł�czone z jeziorem . s� to bł�dy waszych poprzedników ale w tej chwili równie� 
w tej sprawie nic si� nie robi . 

- Wiemy,�e kto� m�dry i uczciwy tej pla�y nie we�mie .,tylko ten co b�dzie chciał 
pra� brudne pieni�dze. 

- W Dolsku mieszkam 7 lat  pocz�tkowo do mnie przyj�d�ali letnicy ,jednak du�o  z 
tego zrezygnowało gdy� woda jest fatalna . 

- Gmina powinna si� z tego jeziora wy�ywi� i stawia� szczególnie na turystyk�. 
- Kto� na sali mówił o Cichowie – przecie� tego nie mo�na porównywa� . 
- A�eby wszystko mogło dobrze funkcjonowac trzeba stworzyc dobre warunki. 
- Przez moj� nieruchomo�� te� przepływa ten rów i wchodzi równie� do mojego 

stawu ,który równie� jest zanieczyszczany . 
- Osobo�cie posiadam szambo ,ale dziwi� si�,�e nie rozpocz�to budowy kanalizacji 

od starej cz��ci miasta,gdzie wiemy ,�e gro mieszka�ców nie posiada szamb ale 
całe Osiedle Jskółki posiadało szamba jednak tam kanalizacja została poło�ona / 
wiadomo z jakich wzgl�dów/. 

 
- Pan Edmund Kwieci�ski – czy byłaby mo�liwo�� zało�enia  �wiateł na przej�ciu / 

obok mojego sklepu / - jest to przej�cie niebezpieczne i czasami nie ma mo�liwo�ci 
przej�cia na drug� stron� ulicy . 
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- Pan Marian Wlodarczak – gdzie tu jest ochrona �rodowiska- w Kotowie jest 
ferma trzody chlewnej / 10 tys. sztuk /,gdzie indziej s� wojny o lokalizacje takiego 
obiektu a u nas w tej sprawie nic si� nie robi – chodzi tu szczególnie o wywóz 
gnojownicy na pola . 

 
Pan Jan Markowski – czy jest prawd� ,�e firma Mróz w Lubiatówko te� 

zamierza  hodowa� trzod� chlewn� to te� nie powinno mie� miejsca . 
Tu w tym rejonie trzcina robi dobrze,do tych jezior powinny by� równie� 

wpuszczane odpowiedznie ryby do oczyszczania tych wód. 
 
Pani Kazimiera Szukalska  zadała nastepuj�ce pytania : 

- czy nie mo�na by było naprawi� schodów ł�cz�cych parking z boiskiem, 
-  przy cmentarzu usuni�to drzewo – gał�zie pozostały do usuni�cia  kto to zrobi. 
- - sprawa parkowania samochodów przed posesjami oraz zmiana kierunku jazdy na 

ul.Podgórnej  – czy to nie mo�na jako�� uregulowa� – Pan Burmistrz powiedział,�e 
to sprawa Policji,dzwoni� na Policje to mówi�,�e to zale�y od Pana Burmistrza . 

- Natomiast Pan Burmistrz mówi mi ,�e sam w tej sprawie nie zdecyduje tylko musi 
mie� opinie Samorz�du Mieszka�ców ,do kogo w tej sprawie mama si� zwróci�. 

-  
- Burmistrz MiG Henryk Litka – w tej sprawie odpowiedziałem Pani Szukalskiej 

�e musz� zasiegn�� opinii Samorz�du Mieszka�ców /gdzie opinia jest negatywna /       
 

- Pani Szukalska  – Urz�d powinien traktowa� Obywatela bardzo powa�nie i zaj��  
wszystkimi poruszanymi problemami bardzo rzetelnie . 

 
-  
- Pan Sebastian Myszkiewicz  poruszył spraw� miasta turystycznego jakim Dolsk 

powinien by�. 
- Mieszkam w Dolsku od 30 lat ,stan jeziora i pla�y z roku na rok si� pogarsza – co 

radni do tej pory w tej kwestii zrobili .We�cie si�  Panowie za jakie� działania,gdy� 
osobi�cie na pla�� Dolsk� nie chodz� z wiadomych przyczyn o których ju� 
wspomniałem . 

- Odpowiedzi udzielił Burmistrz MiG Henryk Litka  
- - odno�nie zwodoci�gowania wsi zdecyduj� radni a ja wykonam to co oni 

zatwierdz� , 
- sprawa trurystyki dla Dolska to temat morze- jednak wła�nie kanalizacja jest 

robiona dla tej turystyki .W tej chwili nadrabiamy to co nie było zrobione 15 lat 
temu ,nikt nam nie pomo�e i trzeba samemu szuka� pieniedzy na ten cel . 
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- Woda w tej chwili ju� cz��ciowo si� poprawiła – SANEPIT dał jej 3 klas� czysto�ci  
i liczymy �e z roku na rok b�dzie lepiej. .- 

-  sprawa remontu schodów na boisko- uwa�am �e zostan� one w najbli�szych 
dniach wyremontowane, 

-  Pani Szukalska mówiła tu,�e zostało �ciete 1 drzewo a gał�zie nie zostały usuni�te 
– jeste�my w trakcie �cinania tych drzew  przy stacji uzdatniania wody i stopniowo 
wszystko zostanie uporz�dkowane . 

- Ciesz� si� bardzo,�e mieszka�cy tak licznie bior� udział w obradach Sesji i 
zgłaszaj� swoje spostrze�enia i wnioski . 

- Rol� Burmistrza nie jest karanie mieszka�ców , w tej chwili nie chcemy zmusza� 
mieszka�ców do budowy szamb ,je�eli np. za rok na tych ulicach b�dzie poło�ona 
kanalizacja. 

- U progu wielu problemów s� pieni�dze  je�eli tych pieniedzy byłyby nadmiar to 
kanalizacja byłaby dawno uko�czona . 

- Nakłady nasze nie malej� ,mamy na utrzymaniu o�wiat�,sale gimnastyczn�,jednak 
co� zrobili�my ./ sala jest nowo pobudowana /. 

- O kilku lat gminy s� samorz�dowe i mamy tylko tyle pieniedzy ile mamy. 
- Je�eli mamy zrobi� chodnik to zabraknie nam pieniedzy na kanalizacje albo na 

szkoły . 
- Krutykujecie  Pa�sto wiele tematów ,ale fakty pracy s� inne . 
- W m-cu wrze�niu prawdopodobnie ze wzgl�du na przynale�no�� do gmin 

nadobrza�skich otrzymamy pieni�dze na kananlizacje Dolska i wielu wiosek . 
- Proces przygotowawczy tych wszystkich dokumentów  to bardzo długi okres 

jednak liczymy na pozytywny efekt tej sprawy. 
- W dpowiedzi na zapytanie Pani Szukalskiej czy Bank posiada szambo – to według 

posiadanych dokumentów ,które nam przedło�ył Bank to jest on  w posiadaniu 
szamba / przedło�one zostały rachunki za wywóz z szamba /�adnej zgody na 
podł�czenie Banku do kanalizacji burzowej Urz�d nie wydał. 

-  
- Radny Jacek Woroch podsumowuj�c wypowiedz Pana Myszkiewicza  jestem tym 

zbulwersowany jak Pan mo�e jako młody Obywatek mówi� do nas we�cie si� do 
roboty – przecie� praca radnego nie ogranicza si� tylko do udziału w obradach Sesji 
a Pan mo�e o tym nie wie co my jeszcze jako radni robimy i to mnie najwi�cej boli 
. 

- Pan Sebastian Myszkiewicz - gdy mówiłem o tym,�e radni nic nie robi� nie 
miałem Pana na my�li . 

-  
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- Pan Jacek Woroch  to co Pan w tej chwili mówi to te� absurt ,jak mo�na mówi�,�e 
o kim si� mówi a o innych nie ,jest Pan mieszka�cem Dolska a jak były wybory do 
samorz�du mieszka�ców  Dolska. to na zebranie przyszła tak mała ilo�� osób,�e nie 
było z kogo wybra�. 

- Trzeba było przyj�� na to zebranie to by Pana wybrano i mógłby Pan si� równie� 
wykaza� w pracach społecznych . 

- Pan tu mówi o ochronie �rodowiska ,przecie� z tej nieruchomo�ci gdzie Pan 
mieszka nigdy nie były wywo�one fekalie i Pan o tym dobrze wiedział. 

- Pan równie� nie wł�czył si� w opłacenie pewnej kwoty tj,500,-zł na podł�czenie do 
kanalizacji,ale innym Pan wytyka bł�dy . 

- Mo�e poprzednicy nasi nie wszystko robili dobrze ,ale po ka�dej Radzie co� zostaje 
trwałego . 

- Natomiast je�eli chodzi o wypowiedz Pana Fogta  to te� mnie to zbulwersowało jak 
Pan mo�e mówi� ,�e ten kto chciałby wydzier�awi� pla�� b�dzie tu prał brudne 
pieni�dze./ przecie� w ten sposób Pan kogo� obra�a/. 

- Według Pana trzeba było dawno Dolsk skanalizowa� to by �rodowisko było czyste  
z tym si� z  Panem zgadzam  ale  Pan powinien zrozumie� ,�e wszystko opiera si� 
na posiadanych �rodkach  i tych nam ci�gle brakuje . 

-  
- Sołtys Wabi�ski  – ka�dy tu mówi o swojej miejscowo�ci to ja równie� pytam si� 

poraz ostatni kiedy co� b�dzie zrobione dla Brze�nicy . 
 
- Radny Grycz Henryk – Komisja była w Brze�nicy ,jednak nie wszystko to co Pan 

tu ci�gle mówi jest prawd� ,nie ma tam asfaltu ale droga jest przejezdna . 
- Brze�nica jako ostatnia znalazła si� na li�cie do remontu ale to tylko z tego 

powodu,�e najpierwe musi by� zrobiona droga powiatowa a nastepnie nasza droga 
gminna,która jest przedłu�eniem tej drogi . 

- Pan Myszkiewicz Sebastian – ustosunkował si� do wypowiedzi Pana Worocha 
- Owszem mieszkam od 30 lat w Dolsku  a w tym wsponianym domu od 22 lat – 

jednak opłacam czynsz i w umowie z Bractwem Kurkowym mam napisane ,�e oni 
s� zobowi�zani wszystkie nieczysto�ci wywozi� i opłaca� st�d moja decyzja ,�e ja 
na ten cel nic nie wpłaciłem.Podwójnie płaci� nie b�d�. 

 
- Pan Krzysztof Fogt – Panie Woroch Pan mnie zle zrozumiał – nie mówiłem o tej 

radzie tylko o poprzednikach. 
- Mo�e Pan wszystkiego nie widzi ,ale ja pracowałem w SANEPIDZ-ie i to,�e mamy 

3 klas� czysto�ci wody to nie oznacza,�e ona jest czysta ,wiem z do�wiadczenia jak 
to jest badane . 
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- Je�eli pa�stwo by chcieli �eby te pomiary były prawidłowo dokonywane to ja mog� 
si� tym zaj��. 

- Radny Jacek Woroch – Pana wypowiedzi s� te� takie ogólne ,ja jednak mówi� 
- o wszystkim otwarcie,mieszkam tu od urodzenia od 47 lat i troch� o Dolsku wiem 

 
 

 . 
- Pan Zbigniew Smiei�ski – zwrócił si� do Pana Burmistrza . 
- Panie Burmistrzu  prosz� moje wypowiedzi �le nie zrozumie� ,le�y mi na sercu 

dobro naszego miasteczka,jednak�e dzisiejsze Pana wypowiedzi były tak 
wyczerpuj�ce  i du�o nam w pewnych kwestiach wyja�niły. 

-  
- Wiemy,�e nie wszystko zostało zrobione,du�o zrobiono ale nie do ko�ca i nie 

zawsze te  pieni�dze poszły tam, gdzie  była najwi�sza potrzeba. 
 
- Pani Szukalska podzi�kowała Panu Burmistrzowi za odpowiedzi na pytania,które 

zadała na poprzedniej sesji ,chocia� nie w pełni jestem z tych odpowiedzi 
zadowolona. 

 
-  
- Pan Marian Włodarczak –kilkakrotnie mówiłem tu o naprawie drogi przy 

suszarni – czy tym tematem ko� si� zajmie . 
-  
- Burmistrz MiG Henryk Litka – Panie Włodarczak postaramy si� t� spraw� 

wyja�nic do ko�ca . 
- Pan równie� mówił,�e w Lubiatowie nie b�dzie drogi a droga jest. 
- �yczeniem naszym byłoby a�eby drogi były zrobione i nie było by tego problemu . 
- Na ka�dej Sesji dopuszczamy do głosu społecze�stwo ,jednak�e prosz� ze swoimi 

w�tpliwo�ciami nie czeka� na sesje ,zapraszam równie� do siebie do gabinetu 
zawsze ranio przyjmuj� interesantów w swoim gabinecie. 

- Nigdy do �adnego problemu nie ustawiałem si� bokiem ,czasy si� zmieniaj�,je�eli 
s� pracownicy którzy �le pracuj� to nale�y o tym mówi� gło�no,b�dziemy wtedy 
interweniowa�.chocia� nie zawsze musi by� wszystko załatwione pozytywnie  tak 
jak sobie  �yczy interesant- jeste�my przecie� w niektórych sprawach obwarowani 
przepisami. 
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Ad.9 Zako�czenie obrad Sesji  
 
Wobec zrealizowania porz�dku obrad Przewodnicz�cy Rady o godz. 14-tej zamk�ł sesje 
,dzi�kuj�c wszystkim za udział w obradach . 
 
 

Protokolant      Przewodniczył 
Stefania Gagat       Przewodnicz�cy Rady MiG  
Inspektor       Eugeniusz M�dry  

 
 
 


