
 
 
    P R O T O K ÓŁ  Nr XIX/04 
 

  z  sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
odbytej w dniu 28 sierpnia 2004 roku  
w sali sesyjnej  Urz�du Miasta i Gminy Dolsk  

 
 
   
 

ad 1.Otwarcie Sesji RMiG Dolsk 
 

Otwarcia XIX 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 do proponowanego porz�dku obrad nie wnie�li �adnych poprawek . 
Porz�dek obrad został  zatwierdzony jednogło�nie . 
/ program stanowi zał nr 3 do nin. protokołu /. 

 
 

 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 XVIII 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 4 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 Sprawozdanie z działalnosci Miejsko Gminnego O�rodka Sportu i Rekreacji   
 
Sprawozdanie zostało zło�one przez Kierownika Miejsko Gminnego O�rodka Sportu i 
Rekreacji Witolda Opielewicza / zał nr 5 do protokołu /. 
 
Radny Dworczak Onufry – był prawodpodobnie projekt dot. rozbudowy domu 
sportowca i co z tym dalej ,czy b�d� prowadzone jakie� prace w tym zakresie. 
Odpowiedzi udzielił Witold Opielewicz - - projekt wybudowania opiera na kwot� 300 
tys.zł ,sami tego nie zrobimy,gdy� nie dysponujemy tak� kwot� pieni�dzy . 
Chcemy pozyska� na ten cel fundusze unijne ,jednak musimy posiada� własne �rodki 
w wysoko�ci 60 tys.zł . 
Jako O�rodek Sportu sami nie zgromadzimy takich zasobów pienie�nych st�d pro�ba 
do radnych a�eby w przyszło�ci mieli to równie� na uwadze przy podziale bud�etu lub 
nadwy�ki bud�etowej . 
 
Radny Jacek Woroch – kilka lat temu powstało pole namiotowe ,my�my przyczynili 
si� do tego,�e z bud�etu gminy poszły równie� na urz�dzenie tego polapieni�dze . 
Widzimy,�e to nie wyszło  i teren został przeznaczony na parking .Nale�y jednak o ten 
teren zadba� i obsadzi� drzewami . 
Druga sprawa poruszona przez radnego Worocha to sprawa małych bramek ,młodzie� 
si� na nich chu�ta a wiemy jakie to jest niebezpieczne mo�e doj�� do wypadku . 
Osobi�cie byłem w komisji która Pana wybrała na to stanowisko i tam Pan si� dobrze 
przedstawił ,gdzie jednym z punktów Pana prezentacji to stworzenie sekcji tenisa . 
Widzimy wszyscy,�e taka sekcja nie powstała  
Co w tym przypadku z Pana planami. 
Prosiłbym równie� o zainteresowanie si� terenem za kortami,gdzie panuje 
bałagan,korty s� posprz�tane a za nimi nikt nie sprz�ta . 
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Opielewicz Witold –  
- sprawa obsadzenia drzewami parkingu – drzewa wokół boiska s� systematycznie 

sadzone ,jednak efekt jest taki,�e ich w tej chwili w ogóle nie ma.  
- Postaramy si� o nowe drzewa i posadzi� je ale nie gwarantuj�,�e one urosn� . 
- sprawa ruchomych bramek na boisku – postaramy si� to jaki� sposób 

uporz�dkowa�, 
- korty tenisowe – tak moje plany były takie a�eby utworzy� sekcje tenisa . 
- Zainteresowanie tym było w zasadzie �adne ,chciałem zrobi� turniej tenisa  

wszystko si� sko�czyło na niczym. Bed� jeszcze raz próbował ł�cznie ze szkołami 
mo�e tym razem sprawa ruszy z miejsca . 

Przewodnicz�cy Rady wobec braku dalszej dyskusji nad zło�onym sprawozdaniem 
podzi�kował Panu Opielewiczowi za zło�enie sprawozdania  
/ sprawozdanie stanowi zał nr 5 do protokołu 
 
 

Ad.6 Podj�cie uchwał w sprawach: 
 

a/ zasad zwrotu wydatków za �wiadczenia z pomocy społecznej 
udzielonych w formie pomocy rzeczowej . 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Olschak Kierownik OPS,która 
przedstawiła nast�puj�ce uzasadnienie do podj�cia tej uchwały . 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przyznaje prawo do 
�wiadcze� z pomocy społecznej osobom i rodzinom spełniaj�cymkryteria zgodnie z 
art.8 tej�e ustawy . 

Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach na mocy art.41 ust.2 w/w 
kryterium ustawy mo�e by� przyznana pomoc osobom i rodzinom nie spełniaj�cym 
art.8  pod warunkiem zwrotu cz��ci lub cało�ci udzielonego �wiadczenia w zwi�zku z 
czym nale�y podj�� stosown� uchwał�.   

 Radni do projektu przedstawionej uchwały nie wnie�li �adnych zastrze�e�. 
 

Uchwała nr XIX/110/04 została zatwierdzona jednogło�nie tj. 14 glosami i 
stanowi zal nr 6 do protokolu . 

 
 

 b/ statutu O�rodka PomocybSpołecznej w Dolsku 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alina Olschak Kieorwnik OPS ,która uzasadniła 
podj�cie tej uchwały w nast�puj�cy sposób. 
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Podj�cie tej uchwały pozwoli na ujednolicenie zasad działania O�rodka w 
szczególnosci zast�pie w Statucie  słowa Zarz�d / który  jest ju� nieaktualny/ wyrazem 
Burmistrz . 

 
Radni do przedstawionego projektu nie wnie�li �adnych poprawek . 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały . 

 

Uchwała Nr XIX/ 111/04 została zatwierdzona jednogło�nie i stanowi zał nr 7 do 
protokołu  

 

c/Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku . 
 
Projekt uchwały przedstawił Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Dolsku , uzasadniaj�c podj�cie tej uchwały w podobny sposób jak to zostało 
przedstawione przy zatwierdzeniu Statutu O�rodka Pomocy Społecznej . 
 
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnie�li �adnych poprawek . 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem przedstawionej uchwały . 
 

Uchwała nr  XIX/112/04 została zatwierdzona jednogło�nie i stanowi załnr 8 do 
protokołu . 
  
 

D/ statutu Miejsko Gminnego O�rodka Sportu i Rekreacji w Dolsku . 
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Witold  Opielewicz ,gdzie uzasadnienie zostało 
przedstawione w ten sam sposób jak przy podj�ciu  uchwały o zatwierdzeniu Statutu OPS ze  
szczególnym uwzgl�dnieniem  uporz�dkowania wewn�trznego tego Statutu . 
 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały . 

Uchwała  Nr XIX/113/04 została zatwierdzona jednogło�nie i stanowi zał nr 9 do 
protokołu . 
 

E/trybu post�powania o udzielenie dotacji,sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
wykonywanego zadania . 
 

Projekt uchwały w tej sprawie przedstawił Burmistrz MiG Henryk Litka,który 
wyja�nił,�e w dniu 24 czerwca 2004 roku została podj�ta taka sama uchwała,kórej tre�� 
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została zakwestionowana przez Regionaln� Izb� Obrachunkow� i w zwi�zku z tym jeste�my 
zobowi�zani podj�� now� uchwał� z uwzgl�dnieniem tych poprawek . 
 
Radni do projektu uchwały nie wnie�li �adnych poprawek .  
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem ,który został zatwierdzony 
jednogło�nie . 

Uchwała Nr XIX/114/04 stanowi zał nr 10 do protokołu . 
 

F/nadania odznaki pami�tkowej : ´Za zasługi dla miasta i gminy Dolsk . 
 
Projekt  tej uchwały przedstawił Burmistrz MiG  Henryk Litka ,który poinformował 
radnych,�e proponuje nadanie tej odznaki Pani Janinie Ciszewicz . 
Uzasadnienie tej uchwały przedstawia si� nast�puj�co : 
Pani Janina Ciszewicz  to Skarbnik MiG ,która z dniem 1 wrze�nia przechodzi na własn� 
pro�b� na emerutur� . 
Wyst�puj�c o to odznaczenie mam na wzgl�dzie wieloletni� prac� kadydatki na rzecz lokalnej 
społeczno�ci . 
Sprawuj�c od z gór� 14 lat urz�d Sakrbnika MiG wykazywała szczególn� dbało�� o stan 
finansów gminnych i uwa�am ,�e fakt ten jest jak najbardziej wart dostrze�enia i 
uhonorowania pani Janiny Ciszewicz w sposób przeze mnie proponowany . 
 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektemn przedstawionej uchwały . 
 

Uchwała Nr XIX/116/04 została zatwierdzona jednogło�nie i stanowi zał nr 11 do 
protokołu. 
 
Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady wraz z Burmistrzem MiG dokonali dekoracji odznaczeniem 
Pani� Ciszewicz . 
W tym momencie radni równie� zło�yli Pani Ciszerwicz �yczenia w zwi�zku z przej�ciem na 
emerutyr�. 
 
Głos zabrała Pani Janina Ciszerwicz ,który podzi�kowała za �yczenia i upominki  
 

G/powołania Skarbnika MiG Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz MiG Henryk Litka,który podjecie tej uchwały 
uzasadnił nast�puj�co. 
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W zwi�zku z przej�ciem na emerytur� dotychczasowego Skarbnika zachodzi konieczno�� 
powołania z dniem 1 wrze�nia  br. nowego Skarbnika. 
Przedstawiona kandydatka – pani El�bieta Juskowiak spełnia warunki formalne okre�lone 
przepisami ustawy o finansach publicznych dla stanowiska skarbnika – głównego ksi�gowego 
bud�etu . 
Ponadto kandydatka posiada wieloletnie do�wiadczenie w pracy na stanowisku glównego 
ksi�gowego,co w mojej ocenie winno zagwarantowa� prawidłowe wykonywanie obowi�zków 
w zakresie kierowania finasami gminnymi . 
 
Po przedstawieniu tej uchwały i tak przedstawionym uzasadnieniu Przewodnicz�cy Rady 
przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały . 
 

Uchwała Nr XIX/115/04 została zatwierdzona jednogło�nie i stanowi zał nr 12 do 
protokołu . 
Nast�pnie głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który pogratulował Pani Juskowiak 
wyboru na stanowisko Skarbnik MiG . 
 

h/rozwi�zania Porozumienia  Komunalnego . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz MiG,gdzie 
uzasadnienie do podj�cia tej uchwały przedstawia si� nast�puj�co  
Pismem z dnia 18 czerwca 2004  roku Wójt Brodnicy ,Burmistrz MiG Dolsk i Burmistrz 
Sremu wyst�pili do Przewodnicz�cychy Rad Gminy Brodnica,Miasta i Gminy Dolsk oraz 
Rady Miejskiej w Sremie o rozwi�zanie Porozumienia Komunalnego w zwi�zku z 
powołaniem i rejestracj� w dniu 3 marca 2004 roku Stowarzyszenia Unia Gospodarcza 
Regionu Sremskiego . 
Stowarzyszenie przyj�ło zadania zwi�zane z promowaniem,wspieraniem i obron� wspólnych 
interesów gminy Brodnica ,Dolsk,Ksi�� Wlkp i Srem oraz powiatu �remskiego . 
W zwi�zku z tym,�e dalsze istnienie Porozumienia Komunalnego jest nieuzasadnione 
podj�cie przez Rad� Miasta i Gminy Dolsk uchwały wyra�aj�cej zgod� na rozwi�zanie 
Porozumienia Komunalnego jest uzasadnione . 
 
Radni do projektu uchwały nie wnie�li �adnych zastrze�e�. 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały . 
 

Uchwała Nr  XIX/117/04 została zatwierdzona jedngło�nie i stanowi zał nr 12 do 
protokołu. 
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Ad.7 Interepelacje i wnioski radnych . 
Radny Dworczak Onufry – prawdopodobnie  na tzw. Hubach w Drzonku zostanie 
podł�czona woda  ł�cznie z gmin� Srem – jak to w tej chwili wygl�da i czy wszyscy zostan� 
podł�czeni . 

- druga sprawa to sprawa dzier�awy ziemi sołeckiej czy to prawda,�e te ziemie maj� 
by� sprzedane . 

-  
Burmistrz MiG Henryk Litka – ł�cznie z gmin�  Srem podj�lismy wspólne zadanie celem 
zaspokojenia ludno�ci w wod�  i dotyczy to Drzonku . 
 W tej chwili sprawy s� w ko�cowej fazie załatwiania – spraw� prowadzi głównie gmina 
Srem ,zadanie b�dzie prowadzone etapami . 
W pierwszej wersi chcieli�my tylko podł�czy� cz��c mieszka�ców którzy nie maj� wody ,ale 
w tej chwili mamy ze Sremu zapewnienie ,�e b�dziemy podł�cza� wszystkie osoby które nie 
maj� wody z wodoci�gu  gminnego . 

- natomiast je�eli chodzi o ziemie sołeckie  to w tej chwili s� takie propozycje a�eby 
te ziemie sprzeda� ,ale s� to tylko propozycje . 

- Wyst�pili�my z pismami do rad sołeckich o opinie w tej sprawie – czy s� za 
sprzeda�� czy nie . 

- Jak b�dzie opinia z danej wioski taka b�dzie decyzja co do dalszych losów tej 
ziemi . 

 
Radny  Wojciechowski Stanisław  poruszył równie� spraw� zaopatrzenia wsi w wod� – w 
Małachowie te� s� 2 posesje w kierunku na Gaj ,które te� nie s� podł�czone do wodoci�gu 
wiejskiego  i te� odczuwaj� brak wody ., 
Bnurmistrz MiG Henryk Litka –tak interesujemy si� t� spraw�  . 
Chcemy to załatwi� przez gmine Gosty�,gdy� Gaj le�y na terenie tej gminy i jest w tej chwili 
zwodoci�gowany i mamy zapewnienie z tej gminy,�e te dwie posesje mo�emy te� tam 
podł�czy� . 
Formalnie nie ma �adnych przeszkód ,musimy jednak zaplanowa� na to fundusze . 
 
Radny Tama Tadeusz – kiedy odb�dzie si� przetarg na budow� drogi w Nowieczku  
Burmistrz MiG – sprawa jest w toku w dniu jutrzejszym przetarg zostanie rozstrzygni�ty  
Radny Dolatowski Bogdan – co dzieje si� w sprawie uruchomienia spalarni w Brze�nicy czy 
wła�ciciel si�  z tego wycofał . 
Burmistrz MiG Henryk Litka – w tej chwili sprawa stan�ła w miejscu ,wła�ciciel milczy 
jest tylko do nas skierowane pismo od mieszka�ców wsi Brze�nicy – tak,�e w tej chwili nic 
wi�cej na ten temat nie wiem . 
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Radny Tama Tadeusz – z informacji jak� zło�ył Burmistrz wynika,�e �wietlica w Mełpinie 
przestanie funkcjonowa� bo brak jest wyposa�enia i jest małe zainteresowanie t� �wietlic� . 
Prosz� pomy�le� o dodatkowym wyposa�eniu tej �wietlicy . 
 
Radny Drews Roman – wiemy,�e bardzo kradn� kratki kanalizacyjne – nale�y to tak 
zabezpieczy� �eby do tych kradzie�y nie dochodziło  

- druga sprawa to pro�ba o zaj�cie si� zniszczonymi korytkami �ciekowymi przy 
drodze w Lubiatowie – s� one zniszczone i wymagaj� wymiany .- woda zalewa 
przez to posesje  

Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki  
Komunalnej w Dolsku  

- sprawa zabezpieczenia przed kradzie�� kratek kanalizacyjnych – nie ma 
mo�liwo�ci ich zabezpieczenia – w tej sprawie robimy wszystko a�eby ich 
najmniej ukradziono  

– je�eli chodzi o korytka przy drodze w Lubiatowie postaramy si� je wymienic w 
najbli�szym czasie  
- Radny Tama Tadeusz – była tu równie� mowa,�e z hydrantów nikt nie korzysta 

tylko stra�acy ,s� jednak tacy którzy korzystaj� a za pobór wody nie płac� – 
mieszka�cy Mełpina narzekaj� ,�e oni musz� płaci� a z hydrantu wod� bior� wod� 
do serdecznej gromady / pole biwakowe / i nikt  za ten pobór nie płaci . 

Andrzej Ratajczak –nie została wyra�ona �adna zgoda na bezpłatne korzystanie z hydrantów 
wyj�tkiem tu jest pobór wody w Mełpinie, to dotyczyło obozów młodzie�owych . 
 

Ad.8 Wolne wnioski  
 

Pani Krystyna Trybu�  
- sprawa opodatkowania działek rekreacyjnych – co o tym stanowi,�e jedni płac� za 

działk� jako rekreacyjn�a inni jak budowlan�  
- druga sprawa dlaczego kanalizacja w Dolsku została rozpocz�ta od ul.Ko�cia�skiej 

a nie w �rodku miasta. 
- Wczoraj spotkałam si� z przedstawicielami województwa którzy twierdzili,�e jak 

to by było rozpocz�te od miasta to jezioro by było mniej zanieczyszczone – 
dlaczego to nie zostało wzi�te pod uwag� , 

- Na placu przed stra�nic� s� postawione kosze – kto odpowiada za porz�dek wokół 
tych koszy – przecie� tam jest taki bałagan w  ka�dej chwili mog� pojawi� si� tam 
szczury ,niech kto� zadba o to miejsce . 
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- Pani Kazimiera Szukalska  
- co sesje prosz� o nagło�nienie na sali,gdy� nikt nic nie szłyszy ,ale jak o tym 

mówi� to Pan Burmistrz mnie lekcewa�y  i nawet mnie nie przeprosi za to  
- nast�pna sprawa to dlaczego Urz�d płaci za wod� na cmentarzu – przecie� 

cmentarz jest parafialny i za t� wod� powinien płaci� ksi�dz.gdy� bierze ró�ne 
opłaty od mieszka�ców to niech to te� płaci  

- gdzie był ogłoszony przetarg o sprzeda�y mieszka� na ul.Ko�cielnej i czy on si�  
- wogóle odbył , 
- przy tych sławnych schodach przy boisku o których to zrobienie ci�gle mówi� le�y 

od kilku tygodni piasek i płytki czy ja tym mam si� zadowoli� czy b�dzie wreszcie  
to robione, 

- -jest parking na ul.Ko�cia�skiej ale nikt o niego nie dba nie jest w ogóle koszony , 
- dzwoniłam do Pana Burmistrz o porz�dek na tzw. ga�ce ,Pan Burmistrz bardzo zle 

mi odpowiadał widz�,�e Pana Burmistrza   Dolsk  w ogóle  nie interesuje . 
 
- W odpowiedzi na wypowiedzi głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka  
-  w pierwszej kolejno�ci przeprosił Pani� Szukalsk� ,chocia� jak stwierdził 

odpowiada zawsze Pani Szukalskiej i nie tylko jej w taki sposób a�eby nikogo nie 
urazi�,  

- w pierwszej kolejnosci udzielił odpowiedzi na zapytania  Pani Trybu�  zaznaczaj�c 
�e b�dzie uwa�ał jak mówi,gdy� zarzuca mu si� ,�e �le si� odzywa chocia� stara 
si� mówic bardzo spokojnie 

- sprawa kanalizacji – ta ulica została wybrana ze wzgl�du na koszty przy wywozie 
nieczysto�ci / s� tu zlokalizowane budynki nale��ce pod Urz�d / 

- spraw� koszy  zainteresuje odpowiednie słu�by które s� odpowiedzialne za 
utrzymanie porz�dku , 

- opodatkowanie działek na o�rodku wypoczynkowym – przepis w tej chwili 
mówi,�e s� to działki z mo�liwo�ci� całorocznego zamieszkania i st�d inny sposób 
ich opodatkowania  

 
- Odno�nie zapyta� przez Pani� Szukalsk� Burmistrz udzielił nastepuj�cych 

odpowiedzi  
- -sprawa pobierania opłat za pobór wody na cmentarzu – zdecydowałem,�e nie 

b�dziemy tych opłat pobiera� ,gdy� jak to wyregulowa� ,przecie� tam s� 
pochowani nasi zmarli  i w zasadzie wszyscy by�my musieli płaci� ale w jaki 
sposób, 

-  sprawa przetargu na 2 mieszkania na ul.Ko�cielnej – przetargi zostały dwukrotnie 
ogłoszone nie było ch�tnych,przetargi odbyły si�  ale nie zostały sfinalizowane  
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- Po dwukrotnych przetargach zdecydowali�my si� na sprzeda� tych mieszka� / 
gdy� byli ch�tni / za cen� wykazan� przez rzeczoznawc� , 

- Schody na boisku b�d� w najbli�szym czasie zrobione , 
- Natomiast je�eli chodzi o parking to te� chciałbym a�eby był to parking z 

prawdziwego zda�enia ,ale rzeczywisto�� wygl�da inaczej , 
- sprawa uporz�dkowania słynnej gazki tak jak Pani stwierdziła powinna znale�� w 

najbli�szym czasie jaki�  finał 
- chcemy tam poło�y� chodnik / z uzyskanych starych płytek / tylko pozostanie tu 

sprawa porz�dkowania tego chodnika,gdy� wiemy ,�e prawo w tym wzgl�dzie 
mówi,�e porz�dkowanie chodnika nale�y do wła�ciciela posesji . 

- Nie chc� tu by� złym prorokiem ale mo�e powsta� jeszcze wi�kszy problem jaki w 
tej chwili istnieje . 

-  

- Pan Zbigniew Smiei�ski  
- w tej chwili prowadzona jest inwestycja w postaci nowego chodnika na 

ul.�w.Ducha czy Urz�d t� inwestycje finansuje  
- pytanie do Pana Gorwy dot. chodnika na ul.Ko�cia�skiej – chodnik ten na 

wysoko�ci weterynarii jest nie do u�ywania . 
- Mieszka�cy szczególnie narzekaj� na ten odcinek,którym nie mo�na przej�� jak i 

przejecha� wózkiem – czy tego nie mo�na chocia� w tym miejscu naprawi� . 
- nast�pne pytanie było skierowane do przedstawiciela Komisji Alkoholowej – 

sprawa pobierania diet przez członków komisji – na rok jest to  kwota około 20 
tys.zł.przy 7 członkach komisji to jest to do�� powa�na kwota . 

- Chciałbym wiedzie� ,czy to jest płacone za udział w posiedzeniu czy to dostaj� bez 
wzgl�du czy kto� jest czy go nie ma . 

- Je�eli to nie jest tajemnic� to prosiłbym o przygotowanie na przyszł� sesje 
wykazów jak� kwot� otrzymali poszczególni czlonkowie komisji  i ile razy ka�dy 
członek komisji wzi�ł udział w posiedzeniu . 

-  
- Nast�pne pytania skierowane było do Pana Witolda Opielewicza i dotyczyły  
- -kiedy ko�czy si� rok kalendarzowy dla MGOSiR czy to to jest taki sam okres jak 

dla bud�etu gminnegotj.31 grudzie�  
-  ile miejsc sypialnych jest na OSiR-e podlegaj�cych  Urz�dowi i jak jest cena 1 

łó�ka na nocleg, 
- domek nr 19 zajmuje Pan Ratajczak Zenon  ,wiem,�e tam s� 3 łó�ka.licz�c to jako 

60 dni to ten domek powinien przynie�� pewien dochód,który byłby dochodem 
OSiR-U  



 
11 
 

- -w sprawozdaniu zło�onym przez Kierownika była wykazana kwota 2000 zł na 
delegacje dlaczego tak du�o wykorzystano . 

- W pierwszej kolejno�ci odpowiedzi Panu Smiei�skiemu udzielił Burmistrz MiG 

Henryk Litka  
- - sprawa finansowania nowego chodnika przedstawia si� nast�puj�co  
- jest to zadanie współfinansuj�ce z Województwem,nasza gmina kupuje materiał; 

za około 46 tys.zł ,pozostał� kwot� tj,zapłata za robocizn� to zadanie 
województwa . 

- -chodnik przy weterynarii – osobi�cie zdaj� sobie spraw� z tego,�e jest on w 
bardzo złym stanie ,ale czyni� takie same starania w powiecie jak to nam si� udało 
z województwem o współfinansowanie w realizacji budowy tego chodnika  

- –je�eli chodzi o rok bud�etowy dla OSiR-u to jest to rok kalendarzowy i ko�czy 
si� 31 grudnia  

- Pan Zbigniew Smiei�ski – zadałem to pytanie o tym roku bud�etowym ze 
wzgl�du na to,�e dla mnie jest to niezrozumiałe dlaczego sprawozdanie jest tak 
pó�no składane .czy to nie powinno by� zło�one wcze�niej przecie� dane to chyba 
znaj� na pocz�tku roku . 

- Burmistrz MiG Henryk Litka – trudno tu z Panem polemizowa� ale to wszystko 
odbywa si� dopiero po podj�ciu uchwały o udzieleniu absolutorium / to na 
podstawie zło�enia sprawozdania z wykonanania bud�etu / 

- Po zatwierdzeniu tego sprawozdania ,gdzie równie� s� uj�te wszystkie jednostki 
kolejno te jednostki składaj� odr�bne sprawozdania– przyj�lismy tak� zasad� ,�e 
na ka�dej sesji po udzieleniu absolutorium s� składane takie sprawozdania . 

- Ka�da jednostka co miesi�c składa sporawozdania finansowe i w tym wypadku te� 
mamy kontrol jak jest realizowany bud�et . 

- Pan Smiei�ski Zbigniew – tam pracuje 7 osób ,Rada Miasta i Gminy wysłuchuje 
tych sprawozda� ale powinno to by� wczesniej zrobione . 

- Burmistrz MiG Henryk Litka – je�eli tu mówimy o kontrolach  to w tym 
przypadku jest ich du�o  - kontrole s� przeprowadzane prze komisje rewizyjn� 
,NIK,RIO oraz Rad� Miasta i Gminy przy składaniu sprawozda� – tak,�e Pana 
uwagi w tym zakresie s� nieuzasadnione . 

- Pan Zbigniew Smie�ski – sprawozdanie zostało zło�one i przyj�te przez radnych 
ale w tym sprawozdaniu nic si� nie mówi o zaległo�ciach jakie pozostały po Pani 
Lobowej – ile Pani Lobowa jest winna bud�etowi pieni�dzy  

- Natomiast je�eli chodzi o wypowiedzi Pana Burmistrza to prosz� niech Pan b�dzie 
grzeczny ja przecie� mam prawo Pana pyta�  dlaczego dochodzi do takiego 
marnotrawienia pieni�dzy i mienia . 

-  
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- Odpowiedzi odno�nie zaległo�ci Pani Lobowej udzielił Pan Opielewicz  
- Jak została rozwi�zana umowa z Pani� Lobow� to były zaległo�ci w kwocie 30 

tys.zł. 
- Natomiast na dzie� dzisiejszy te zaległo�ci zmniejszyły si� do kwoty 9 tys. zł –

kwota ta jest �ci�gana przez poborc�. 
- Natomiast je�eli chodzi o odpowiedz na pozostałe pytania Pana Smiei�skiego to w 

tej chwili nie jestem przygotowany na odpowiedz ,udziel� Panu odpowiedzi na 
nast�pnej  sesji  

-  
- Pani Kazimiera Szukalska – jeszcze raz ponawiam pytanie kto płaci za t� wod� 

na cmentarzu  
-  Burmistrz MiG – wyja�niałem to ju� �e podj�łem decyzje ,�e za t� wod� płaci 

Urz�d. 
-  
- Sołtys Piaseki Marian Ostrowieczko  - poruszył nast�puj�c� spraw� – dotyczy to 

remontu drogi przez wie� Ostrowieczko  
-  W poprzednich latach na cz��ci tej drogi został poło�ony asfalt ,jednak�e  droga 

ni�ej poło�ona jest nieprzejezdna /trzebaz tym co� zrobi� bo mieszka�cy si� skar��  
- -drugie pytanie dotyczy u�ywania hydrantów i było skierowane do Pana 

Ratajczaka . 
- Hydranty s� pozamykane nie mamy kluczy a gdyby si� zda�ył po�ar to byłaby 

tragedia. 
- Burmistrz MiG Henryk Litka – dzi�kuj� Panu za przedstawione uwagi dot. 

stanu tej drogi – chocia� prosz� takie sprawy zgłasza� bezpo�rednio doUrz�du gdy 
pozyskamy pieni�dze postaramy si� t� drog� w kolejno�ci wyremontowa�  

- Pan Andrzej Ratajczak – klucze posiadaj� tylko stra�acy ,gdy� były kradzie�e 
wody jednak w porozumieniu  ze mn� klucz taki sołtys równie� mo�e otrzyma�. 

-  
- Pani Kazimiera Szukalska – czy ogrzewanie w Urz�dzie b�dzie nadal w�glowe  
- Burmistrz MiG Henryk Litka – w bie��cym roku jeszcze b�dzie takie 

ogrzewanie,chocia� te� chciałbym �eby mo�na było to ogrzewanie zmieni� wi��e 
to si� jednak z ogromnymi  kosztami/ musi nast�pi� cała przebudowa centralnego 
ogrzewania /. 

- Radny Jacek Woroch – du�o tu si� mówi ochronie �rodowiska  to tu szczególnie 
nale�y zaapelowa� a�eby nie spala� tworzyw sztucznych  

- Równie� w tym miejscu radny Woroch jako członek Komisji alkoholowej udzielił 
odpowiedzi na pytanie Pana �miei�skiego odno�nie wynagradzania komisji 
alkoholowej . 
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- Na sesji w m-cu kwietniu było składane sprawozdanie z działalno�ci komisji i tam 
było wszystko szczegółowo wykazane ,natomiast je�eli o diet� jak� członkowie 
otrzymuj� to nie jest to dieta za udział ale za prace w w całym miesi�cu / na 
wysoko�� otrzymywanej  diety ma wpływ cała praca /. 

-  
- Radna Jankowiak Renata – jak wygl�da sprawa �wietlicy w Ostrowiecznie w 

jakim stanie jest ten obiekt  
-  
- Sołtys Piasecki Marian – obiekt jest w tej chwili nieu�ywany ,wymaga du�o 

remontu  bez którego u�ytkowanie jest niemo�liwe. 
 
 

Ad.9 Zako�czenie obrad Sesji  
 

                          Wobec  wyczerpania si� porz�dku obrad Sesji jak równie� braku 
dalszej dyskusji Przewodnicz�cy Rady podzi�kowal za udział w obradach i zako�czył 
XIX Sesje. 
 
 

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

 
 
 


