
 
 
    P R O T O K Ó  Ł  Nr XVIII/04 
 
 
 
   z  obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
   odbytej w dniu 29 lipca 2004 roku  
 
   w sali sesyjnej Urz�du Miasta i Gminy Dolsk  
 
 
 
 
 
 
  ad. 1 Otwarcie Sesji RMiG Dolsk  
 
 

Otwarcia nadzwyczajnej  XVIII sesji RMiG  dokonał Przewodnicz�cy 
Rady Miasta i Gminy Eugeniusz M�dry ,który stwierdził, �e na ogóln� liczb� 15 
radnych na sali jest obecnych 14 radnych, wobec czego rada władna jest do 
podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał./zał nr 1/ 

 
 
 
 
 
  Ad 2. Przyj�cie porz�dku obrad  
  
 
   Porz�dek obrad nadzwyczajnej  sesji obejmuje  
   

 Podjecie uchwały w sprawie zmiany bud�etu na rok 2004  
 
  Proponowany porz�dek obrad został przyj�ty jednogło�nie  
 
 
 
 
  Ad.3  Podj�cie uchwały w sprawie zmiany bud�etu na rok 2004. 
 
 

W punkcie tym Przewodnicz�cy Rady poprosił o zabranie głosu Pana Burmistrza MiG 
Henryka Litka. 
 
Burmistrz zabieraj�c głos w pierwszej kolejno�ci przedstawił uzasadnienie zwi�zane z  
zwołaniem  nadzwyczajnej  sesji RMiG  



Poprosiłem Pana Przewodnicz�cego o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i 
Gminy z uwagi na to, �e a�eby otrzyma� unijne pieni�dze musimy na dzisiejszej sesji 
podj�� uchwał� o zmianie bud�etu miasta i gminy na rok 2004 . 
W poprzednio podj�tej uchwale na te trzy zadania na jakie zło�yli�my wnioski 
zaplanowali�my w bud�ecie tylko te �rodki z bud�etu gminy tj 15  ,natomiast w 
uchwale powinny by� uj�te �rodki na cało�� zada�.. 
W zwi�zku z powy�szym w uchwale któr� proponujemy podj�� na dzisiejszej  sesji s� 
uj�te wszystkie zadania  wg ich kosztorysu gdzie �rodki musimy zabezpieczy� w 
naszym bud�ecie . 
 Po zako�czeniu tych inwestycji dopiero otrzymamy zwrot poniesionych kosztów w  
wysoko�ci 85  %. 
Jest tu jednak obawa czy otrzymamy w tym roku t� refundacj� ,prawdopodobnie 
nast�pi to z pocz�tkiem roku 2005. 
Musimy tu jednak ryzykowa� i uj�� cało�� finansowania w naszym bud�ecie ,gdy� w 
przeciwnym wypadku nie otrzymamy �adnych funduszy unijnych. 
 
Nast�pnie głos zabrała Pani Janina Ciszewicz  Skarbnik MG ,która przedstawiła 
projekt  uchwały  w sprawie zmiany bud�etu  na rok 2004 ,gdzie dochody zwi�ksza si� 
o kwot�1476,963,-zł.. 
O tak� sam� kwot� podnosi si� równie� wydatki na rok 2004. 
Dochody proponuje si� uzyska� z odpłatnego nabycia prawa własno�ci nieruchomo�ci 
/ ze sprzeda�y /. 
Musimy sobie jednak jasno powiedzie�, �e uzyskanie takich dochodów jest nierealne 
Gdy poszczególne zadania b�d�  uko�czone i b�dzie termin realizacji zapłaty  a b�dzie 
to prawdopodobnie w grudniu  to wtedy b�dziemy musieli wzi�� kredyt na przełomie 
roku 2004/2005,gdy� zapłaci� b�dziemy musieli za wykonanie inwestycji a refundacj� 
otrzymamy w roku 2005. 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka –procedura  uzyskania funduszy jest taka jak 
przedstawiła Pani Skarbnik ,ale wnioski chcemy utrzyma� . 
 
Radny Jacek Woroch –czy mamy na pi�mie zagwarantowane �rodki na poszczególne 
zadania . 
Burmistrz MiG Henryk Litka – w tej chwili takiej gwarancji nie mamy ,wnioski s� 
weryfikowane  i mam nadziej�, �e nasze wnioski b�d� pozytywnie załatwione . 
 
Radny Henryk Grycz – to mo�e by� te� ryzykowne , zadania zostan� wykonane a my 
nie otrzymamy w ogóle zwrotu ,jak z tym sobie poradzimy . 
  
Burmistrz MiG Henryk Litka – procedura b�dzie wygl�dała inaczej, przetarg 
odb�dzie si� dopiero wtedy i podpisanie z wykonawc� nast�pi  te� dopiero po 
otrzymaniu decyzji o przyznaniu �rodków . 
 W przeciwnym wypadku  b�dziemy robi� tylko to na co nas w tej chwili sta� . 
Chciałbym jednak radnych zapewni�, �e osobi�cie jestem w tej komisji ,która zajmuje 
si� rozdysponowaniem tych �rodków i b�d� robił wszystko a�eby�my fundusze mieli 
przyznane i nasze zaplanowane zadania ruszyły z miejsca . 
 
Wobec braku dyskusji na temat przedstawione uchwały Przewodnicz�cy Rady 
Eugeniusz M�dry przeprowadził głosowanie 
 



Uchwała nr XVIII/109/04 została zatwierdzona jednogło�nie 14 głosami i stanowi zał 
nr 2 do protokołu . 
 
 
 
 
Ad.4 Zako�czenie obrad Sesji  
 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry podzi�kował wszystkim za udział w obradach 
Sesji i zako�czył XVIII Sesje . 
 
 
Protokolant        Przewodniczył  
 
Stefania Gagat     Przewodnicz�cy Rady MiG 
 
        Eugeniusz M�dry  

 
 
 


