
 
 
    P R O T O K Ó Ł  Nr XXII/04 
 
 
   Z Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
   odbytej w dniu 27 pa�dziernika 2004 roku  
   w sali sesyjnej Urz�du Miasta i Gminy Dolsk  
 
 
 
  ad.1 Otwarcie Sesji RMiG Dolsk  
 

Otwarcia XXII Sesji RMiG dokonał Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz 
M�dry ,który powitał radnych oraz zaproszonych go�ci . 

Stwierdził, �e na ogóln� liczb� 15 radnych na sali obecnych jest 15 
radnych wobec czego Rada władna jest doi podejmowania decyzji. 

/ lista obecno�ci radnych stanowi zał nr 1 do protokołu /. 
 
 
  Ad.2 Przyj�cie protokołu z obrad Sesji . 
 

Nast�pnie Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry odczytał 
proponowany porz�dek obrad sesji . 

Jednocze�nie zwrócił si� z pytaniem ,czy kto� z radnych chciałby 
wyst�pi� o poszerzenie proponowanego porz�dku obrad. 

Radni do proponowanego porz�dku obrad nie wnie�li �adnych 
poprawek . 

/program stanowi zał .nr 2 do protokołu /. 
 
  Ad.3 Przyj�cie protokoły z obrad 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 . 

 
 
  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 MiG Henryka Litka nie wnie�li 
�adnych zastrze�e� i zapyta�. 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry podzi�kował Burmistrzowi 
za przedło�one sprawozdanie . 

 
 
 
 



Ad.5 Informacja o działalno�ci „Samorz�dowego funduszu por�cze�  
kredytowych „. 

Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry powitał Pani� Prezes 
Samorz�dowego Funduszu Por�cze� Kredytowych Anet� Karkosz 
,która podzi�kowała za zaproszenie na obrady Sesji 
Nast�pnie przedstawiła zakres działalno�ci tego Funduszu . 
Samorz�dowy Fundusz Por�cze� Kredytowych został zarejestrowany w 
Krajowym Rejestrze S�dowym w styczniu 2003 i tym samym nabył 
osobowo�� prawn� . 
Kapitałem spółki s� udziały poszczególnych gmin, powiatu oraz 
organizacji zrzeszaj�cych lokalnych przedsi�biorców. 
Działalno�� Funduszu polega na por�czeniu spłaty kredytów małym i 
�rednim przedsi�biorstwom działaj�cym na terenie powiatu 
gosty�skiego, udzieleniu pomocy w tworzeniu nowych miejsc jak 
równie� pomocy w przygotowaniu wniosków kredytowych, biznes 
planów, analiz ekonomicznych przedsi�wzi�� inwestycyjnych itp. 
Por�czenie mo�e by� udzielone wył�cznie krajowym podmiotom 
gospodarczym tzn. osobom prawnym lub spółkom tych osób, osobom 
fizycznym prowadz�cym lub rozpoczynaj�cym samodzieln� działalno�� 
gospodarcz�, osobom bezrobotnym a tak�e rolnikom na działalno�� 
gospodarcz� .  
Celem uzyskania tego por�czenia to uzyskanie kredytu w banku z 
którymi fundusz współpracuje i dotyczy  to takich Banków jak : 
- BG� O/W Gostyniu  
- Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu , 
- BZ WBK  SA o/Gosty�  
- PKO BP O/Gosty� 
Wnioski i doł�czone dokumenty poddawane s� analizie technicznej 
dokonywanej przez Zarz�d ,który referuje jej rezultaty podczas 
posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu 
Komisja dokonuje  oceny wniosku stosuj�c kryteria zatwierdzone przez 
Zgromadzenie Wspólników . 
Po wydaniu opinii przez Komisje Zarz�d uchwala o przyznaniu b�d� 
nie por�czenia . 
 
Głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka, który stwierdził, �e jak 
wynika z przedstawionej informacji jest to bardzo dobra forma 
por�cze� kredytowych ,słyszeli�my ,por�czenia w tej chwili otrzymuj� 
te firmy, które maj� swoj� siedzib� i deklaruj� realizacje inwestycji na 
terenie Powiatu Gosty�skiego . 
Jeste�my jednak gmin� o�cienn� i mogliby�my te� z tego  skorzysta�. 
Pani Prezes Aneta Karkosz – zale�y nam na zwi�kszeniu kapitału i gdy 
b�dzie taka wola rady poprzez podjecie odpowiedniej uchwały to z 
naszej strony nie b�dzie �adnego sprzeciwu a�eby gmina Dolsk była 
udziałowcem tego funduszu . 
Chcemy  zwi�kszy� zasi�g terytorialny na o�cienne gminy ,gdy� tym 
wi�ksza b�dzie mo�liwo�� dla małych przedsi�biorstw. 
 
Radny Grycz Henryk -  fundusz jest przeznaczony dla małych 
przedsi�biorstw a co z rolnictwem czy te� z tego mog� korzysta�. 



 
Pani Prezes Aneta Karkosz – jak Pan słusznie zauwa�ył jest to 
fundusz por�cze� tylko dla osób prowadz�cych działalno�� 
gospodarcz� nie obejmuje on rolników, gdy� oni korzystaj� z innych 
funduszy . 
 
Radny Jacek Woroch – gmina ma wej�� w układ z tym Funduszem 
jako udziałowiec ile wobec tego taki udział na nasz� gmin� przypada 
,jaka to jest kwota . 
 
Pani Prezes Aneta Karkosz – porównuj�c to do innych gmin wielko�� 
gminy Dolsk to udział byłby w granicach 30 tys zł na rok . 
 
Radny Jacek Woroch – jest to do�� znikoma kwota i chyba nasz� 
gmin� na to b�dzie sta�, gdy� b�dzie to pomocne wielu osob�, ale czy 
gdyby�my chwieli z tego zrezygnowa� to ten udział przepada czy to 
wycofujemy . 
 
Pani Prezes Aneta Karkosz – musiałoby to by� zgodne z przepisami i 
jedn� z form odzyskania tych  funduszy to ich zbycie na rzecz innej 
gminy . 
 
Radny Henryk Grycz – czy wysoko�� tego udziału ma wpływ na 
por�czenia dot. naszej gminy . 
 
Pani Prezes Aneta Karkosz - - to nie ma �adnego wpływu ,gdy� 
ł�czymy wszystkie udziały razem ,w tej chwili pieni�dzy mamy do�� 
du�o i wszystkie wnioski s� załatwiane pozytywnie . 
 
Radny Marian Ka�mierczak - rozumiem z wypowiedzi Pani Prezes, 
�e mieszkaniec naszej gminy mo�e skorzysta� z tego por�czenia tylko 
w przypadku gdy gmina jest udziałowcem . 
 
Pani Prezes Aneta Karkosz  
– tak dokładnie to tak wygl�da jak Pan to przedstawił. 
 
Radna Renata Jankowiak – czy mo�na te� z tego por�czenia 
skorzysta� jak si� ju� prowadzi działalno��, czy tylko korzystaj� ci 
którzy t� działalno�� chc� rozpocz��. 
Pani Prezes Aneta Karkosz – z tych por�cze� korzystaj� wszyscy  
zarówno ci co prowadz� ju� działalno�� jak równie� ci co j� 
rozpoczynaj� .- ci co prowadz� to np. przy kredycie na zakup sprz�tu 
itp. 
 
Radna Renata Jankowiak –czy zakup sprz�tu dotyczy tylko nowego. 
 
Pani Prezes Aneta Karkosz - - nie musi by� to nowy sprz�t, formy 
por�cze� kredytowych s� najró�niejsze i mog� dotyczy� np. tworzenia 
nowych miejsc pracy . 



Kredyt jest udzielany w banku a nasz Fundusz udziela por�cze�.w 
wysoko�ci  60  % kredytu . 
Por�czenie mo�e by� udzielane wył�cznie krajowym podmiotom 
gospodarczym tzn. osobom prawnym lub spółkom tych osób, osobom 
fizycznym prowadz�cym lub rozpoczynaj�cym samodzieln� działalno�� 
gospodarcz� ,osobom bezrobotnym a tak�e rolnikom na działalno�� 
pozarolnicz� . 
 
Radny Jacek Woroch – je�eli por�czamy ten kredyt a kto� zbankrutuje 
to jak to dalej wygl�da. 
 Pani Prezes Aneta Krkosz – zabezpieczamy si� weksel in blanco . 
Równocze�nie Pani Prezes poinformowała  zebranych, �e w tej chwili 
taki wniosek o por�czenie jest weryfikowany przez komisje 
kwalifikacyjn� w ilo�ci 7 osób. 
Je�eli do naszego Funduszu przyst�pi wi�ksza ilo�� gmin to ten zespół 
kwalifikacyjny poszerzymy o przedstawicieli poszczególnych gmin tak 
a�eby wszyscy mieli równe szanse. 
 
Głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który podzi�kował za tak 
szerokie przedstawienie sprawy i poinformował radnych, �e b�dzie 
chciał przedstawi� Radzie projekt uchwały w tej sprawie tak a�eby nasi 
przedsi�biorcy te� z tego mogli skorzysta�. 
 
 
 
Ad.6.Informacja Przewodnicz�cego Rady i Burmistrza o wynikach 
analizy o�wiadcze� maj�tkowych . 
 
W pierwszej kolejno�ci glos zabrał Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz 
M�dry ,który przedstawił informacj� o zło�onych przez radnych 
o�wiadczeniach maj�tkowych, wyja�niaj�c ,�e wszyscy  radni takie 
o�wiadczenia zło�yli w terminie jednak wg/  dokonanej analizy przez 
Urz�d Skarbowy wyst�piły w tych  o�wiadczeniach pewne formalne 
nieprawidłowo�ci, które nale�y w przyszłym roku poprawi�. 
/informacja  stanowi zał nr 3 do protokołu /. 
 
Nast�pnie informacj� tak� przedstawił Burmistrz MiG Henryk Litka 
,który równie� przedstawił pewne nieprawidłowo�ci w zło�onych 
o�wiadczeniach/ informacja stanowi zał nr 4 do protokołu /. 
 
 
Ad.7 Podj�cie uchwał w sprawach : 
 
a/ stawek dotacji przedmiotowej na realizacj� zada� prowadzonych 
w formie gospodarki pozabud�etowej . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani El�bieta Juskowiak Skarbnik MiG 
która podj�cie uchwały uzasadniła w nast�puj�cy sposób: 
Dotacje przedmiotowe dla zakładu bud�etowego mog� by� udzielone  



Z bud�etu Miasta i Gminy według kalkulowanych stawek 
jednostkowych  
Szczegółowy sposób wyliczenia przedstawia si� nast�puj�co : 
- utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w kwocie 3,51,-zł 

tj. wg stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na 
utrzymanie 1m3 powierzchni u�ytkowej budynków komunalnych , 

-  utrzymanie przepompowni i oczyszczalni �cieków  w kwocie netto 
5,02 zł tj. wg stawki jednostkowej skalkulowanej w przeliczeniu na 

- 1 m3 przyj�tych �cieków , 
- - podatek wat 7% od dotacji na utrzymanie przepompowni i 

oczyszczalni �cieków w kwocie 9.832,-zł. 
 

Radni do przedło�onego projektu uchwały nie wnie�li �adnych zapyta� 
i uwag. 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry przeprowadził głosowanie 
nad projektem uchwały. 
 
Uchwała Nr XXII/121/04/ została zatwierdzona jednogło�nie 15 
glosami i stanowi zał nr 5 do protokołu . 
 
 
b/ustalenia wysoko�ci stawek za korzystanie przez radnego w 
podró�y słu�bowej z samochodu nie b�d�cego własno�ci� gminy , 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak 
Sekretarz MiG, która  wyja�niła, �e jest to uchwała która uporz�dkuje 
zasady zwrotu u�ywania samochodu nie b�d�cego własno�ci� gminy w 
podró�y słu�bowej . 
 
Radni do projektu uchwały nie wnie�li �adnych poprawek .  
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem 
uchwały  
 
Uchwała Nr XII/122/04 została zatwierdzona jednogło�nie i stanowi 
zał nr 6 do protokołu . 
 
 
C/nadania nazwy ulicy w mie�cie Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawił- Burmistrz MiG. który podjecie tej 
uchwały uzasadnił w nast�puj�cy sposób 
Kompetencj� Rady jest podejmowanie decyzji w sprawie nadawania 
nazw ulicom . 
W zwi�zku z wydzieleniem nowych działek budowlanych na Osiedlu 
Jaskółki zaistniała potrzeba nazwania ulicy prz której działki s� 
poło�one . 
Proponuje  si� nazw� ulicy na Brzozowa, gdy� na Osiedlu Jaskółki 
wi�kszo�� ulic ma nazw� drzew st�d propozycja ul. Brzozowej  
 
Radny Henryk Grycz – czy przy tej ulicy jest jaka� brzoza  



 
Burmistrz MiG Henryk Litka- tak jest jedno drzewo  
 
Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry przeprowadził glosowanie 
nad projektem uchwały  
Uchwała nr XXII/123/04 została zatwierdzona jednogło�nie i 
stanowi . 
zał nr 7 do protokołu . 

 
 

ad.8 Wyra�enie opinii do wniosku w sprawie obiektu rekultywacyjnego 
przeznaczonego do wykonania w roku 2005 .  

 
Projekt opinii w powy�szej sprawie przedstawił Mieczysław Gorwa  
Kierownik Referatu Gospodarczego . 

 
Rada Miasta i Gminy chc�c pozyska� dodatkowe fundusze zobowi�zana jest 
zaopiniowa� wniosek o pozyskanie tych funduszy i wskazanie odpowiedniej 
drogi dojazdowej do pol. 
Wiemy, �e w tym roku w podobny sposób udało nam si� pobudowa� now� 
drog�  w Nowieczku . 
Tym samym na rok 2005 chcemy pobudowa� przy zaanga�owaniu �rodków z  
Urz�du Marszałkowskiego w kwocie  68 tys. zł  drog� w Gawronach / jest to 
odcinek około 650 m /. 
Nasz udział to kwota 143 tys zł 
 
Wobec takiego przedstawienia i uzasadnienia dot. zaopiniowania tego wniosku 
Przewodnicz�cy  Rady  przeprowadził głosowanie – opinia została 
zatwierdzona jednogło�nie 15 głosami . 
 
 
Ad.9 . Interpelacje i zapytania radnych .  
 
Radny Jacek Woroch – z rado�ci� przyj�łem informacj� o przydzieleniu 
�rodków unijnych na inwestycje w naszej gminie wiedz�c, �e du�e miasta tych 
pieni�dzy nie otrzymały 
Przy sporz�dzaniu naszych wniosków które były prawidłowo opracowane 
pracowało przy tym wiele osób. 
Podzi�kowania nale�� si� tu jednak Panu Burmistrzowi za sw� wytrwało�� w 
pozyskiwaniu tych funduszy .Burmistrz jest na półmetku swej kadencji ale 
musimy stwierdzi�, �e nasz wybór był bardzo trafny i za to w imieniu 
mieszka�ców dzi�kuj� jeszcze raz Panu Burmistrzowi.  
 
- druga sprawa poruszona przez Radnego Worocha to sprawa wył�cze   � pr�du 
w Dolsku – ostatnio to jest istna plaga w tej sprawie ,nie ma pr�du po 2- godzin 
i jak si� to zgłasza  to na to te� nikt nie reaguje  
Je�eli pr�d jest wył�czany na godzin� to to rozumiem ale to co si� ostatnio 
dzieje to ju� jest du�a przesada .- przecie� u nas nie ma �adnej kl�ski 
�ywiołowej . 



 Z tego powodu �e nie ma pr�du mieszka�cy ponosz� straty i kto im to 
zrekompensuje . 
Jest tu pro�ba do Pana Burmistrza o zdecydowane działanie  w tej sprawie bo 
w przeciwnym razie mieszka�cy o wyrz�dzone straty wyst�pi�  na drog� 
s�dow� . 
Słyszeli�my, �e Pan Burmistrz interweniuje nie raz w tej sprawie i w to 
wierzymy, ale nie mo�e Dyrektor Energetyki mówi� ,�e gdzie indziej te� pr�d 
wył�czaj� . 
Informowałem si� z s�siednimi gminami i tam takich awarii długich nie ma . 
Osobi�cie zgłaszam ka�d� awari� na naszej ulicy, zgłasza si� jednak 
automatyczna sekretarka i do kogo tu mówi�. 
Gdy uda mi si� poł�czy� w inny sposób to te� to wysłuchuj� i co dalej . 
jak radny ma reagowa� gdy mieszka�cy zgłaszaj�, �e na cmentarzu pal� si� 
�mietniki do kogo to zgłosi� po godzinach pracy Urz�du . 
Ostatnio miałem takie zgłoszenie ,zadzwoniłem do Burmistrza o interwencje w 
tej sprawie u proboszcza ,gdy� smród był ogromny, ludzie mieli umyte 
nagrobki  a teraz znowu s� brudne  
Prosz� ponownie Pana Burmistrza o zareagowanie w tej sprawie gdy� tam si� 
pal� materiały truj�ce . 
 
Radny Henryk Grycz – ostatnio nic nie słyszymy o Gminach Nadobrza�skich 
co z tym dalej . 
Radny Stanisław Porzucek – poruszył jeszcze raz spraw� wył�cze� pr�du – 
osobi�cie byłem z Panem Burmistrzem w tej sprawie we Wrze�ni  i tam te� 
zgłosiłem awarie  w Mszczyczynie/ uszkodzony słup / i do tej pory nikt tego 
nie naprawił. 
Nie mog� wi�c mówi�, �e jak si� zgłosi to reaguj� natychmiast i awarie s� 
naprawiane . 
 
Radna Renata Jankowiak – jak daleko jest posuni�ta sprawa planu 
zagospodarowania przestrzennego . 
 
Radny Onufry Dworczak – Drzonku / w kierunku do Wieszczyczyna / był 
ostatnio do�� gro�ny wypadek ,s� tam krzewy które zasłaniaj� widoczno��, czy 
pracownicy interwencyjni nie mogli by tego usun��, 
Wiemy, �e cała ta droga wymaga kapitalnego remontu ale na to nie mo�emy w 
tej chwili liczy�  wi�c nale�y usun�� to co  w tej chwili zagra�a widoczno�ci. 
-druga sprawa to odpowied� na zadane pytanie na poprzedniej Sesji dot. 
sprzeda�y ziemi sołeckiej , 
 druga sprawa to co dalej dzieje si� z planami odno�nie budowy drogi Rawicz – 
Kórnik .- czy to b�dzie dalej kontynuowane . 
 
Radny Drews Roman – czy nie mo�na by wyregulowa� otwarcia  ubikacji 
publicznych znajduj�cych si� nad jeziorem –mieszka�cy si� skar�� si�, �e jak 
s� w niedziele w ko�ciele to nie ma gdzie skorzysta� z ubikacji  
 
Radny Onufry  Dworczak –problem z ubikacj� jest ale czy tym nie powinien 
zaj�� si� proboszcz. 
 
Głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka  



nasza gmina otrzymała fundusze unije na trzy zadania to si� w innych gminach 
nie powtórzyło i st�d du�o w tym wzgl�dzie niezadowolenia . 
Pieni�dzy nie starczyło dla wszystkich ,niektóre wnioski było równie� �le 
sporz�dzone st�d zespół steruj�cy miał bardzo trudne zadanie a�eby wszystkich 
zadowoli� i tak to si� nie udało 
 

- odno�nie wył�czania pr�du na naszym terenie – sprawa ju� 
kilkakrotnie była monitowana w Energetyce we Wrze�ni z tym, �e 
w ostatnim monicie w tej sprawie zaznaczyłem ,� w przypadku 
powtarzaj�cych si� awarii b�d� interweniował w Energetyce 
Pozna�skiej  

Mam nadziej�, �e po uj�ciu w planie zagospodarowania przestrzennego 
wymiany linii energetycznej to równie� ulegnie poprawie  
- pal�ce si� �mieci w �mietnikach na cmentarzu – wiemy, �e nie jest 

to cmentarz komunalny tylko parafialny, jednak po telefonie Pana 
radnego  Worocha interweniowałem w tej sprawie u proboszcza ,�e 
ludzie si� denerwuj� i miałem zapewnienie, �e b�dzie to załatwione 
natychmiast ale widz�, �e wygl�da to inaczej . 

 
- Stowarzyszenie  Gmin Nadobrza�skich istnieje i  na przełomie 
maja –czerwca 205 roku  b�d� organizowane pierwsze przetargi na 
kanalizacje wsi . 
Wi�cej szczegółów podam po nast�pnym spotkaniu gmin 
nadobrza�skich . 
 
- studium zagospodarowania przestrzennego – planujemy to podda� 

pod głosowanie radnych na sesji w grudniu / b�dzie najpierw 
zatwierdzane studium zagospodarowania przestrzennego / a 
nast�pnie plan zagospodarowania przestrzennego  

- Niepokoi nas jednak fakt, �e w Sejmie trwaj� prace nad now� 
ustaw� o planowaniu przestrzennym i czy to nie pokrzy�uje naszym 
planów .  

- Je�eli chodzi o przebudow� drogi Rawicz – Kórnik  to zadanie jest 
aktualne do realizacji – przesuni�te na rok 2005 z uwagi na brak 
funduszy na ten cel  

Je�eli by zostały w tym roku przydzielone pieni�dze unijne na to 
zadanie to mi�dzy innymi my by�my nic nie otrzymali na nasze 
inwestycje .atak 37wniosków zostało załatwionych pozytywnie . 

 
 

- sprawa otwarcia ubikacji miejskich / cały rok / - te które s� 
postawione przy jeziorze w okresie zimowym nie s� przystosowane 
do otwarcia, wszelkie dyskusje na ten temat s� uzasadnione i 
słuszn� tu wypowiedzi� jest to, �e powinien tym si� zaj�� proboszcz 
. 

- sprawa sprzeda�y gruntów sołeckich przestawia si� nast�puj�co : 
- odpowiedzi negatywne uzyskali�my z sołectw Wieszczyczyn, 

Tr�binek,Nowieczek,Drzonek  
- natomiast sołectwo  



- Mi�dzychód – wyraziło zgod� na sprzeda� pod warunkiem 
wytyczenia najpierw boiska i zagospodarowania terenu ze �rodków 
uzyskanych ze sprzeda�y pozostałego gruntu , 

- Mszczyczyn – opinia pozytywna  pod warunkiem, �e 
pierwsze�stwo kupna b�d� mie� rolnicy z Mszczyczyna 

Ten warunek jest niemo�liwy do spełnienia ,gdy� nie mo�emy 
społecze�stwa dyskryminowa� nawet przy kupnie ziemi . 
 Masłowo i Małachowo wogóle te sołectwa nie odpowiedziały na 
nasze pismo co jest jednoznaczne z wyra�eniem opinii pozytywnej w 
sprawie sprzeda�y . 
 
Na podstawie odpowiedzi zlecili�my ju� wycen� w nast�puj�cych 
miejscowo�ciach : 
Małachowo / dz. Nr1,2 i 3 /,Masłowo ,Mi�dzychód / po Kaliszu od 
prawej strony / 
Lubiatowo dz. Nr 519 pow. 2,86 ha , 
Lipówka pow.ogółem 1,27 ha / dz. Nr 150/1,149/3 , 128/ 2,4  
Mszczyczyn dz. Nr 386/1 pow. 0.14 ha /ł�ka /  
Nowieczek dz. Nr 33/2 pow. 0,96 ha  
 
 
Radna Jankowiak Renata – co dalej z o�wietleniem Ksi�ginek w 
kierunku do Małachowa – czy to b�dzie realizowane czy jest 
przesuni�te w terminie wykonania . 
Zło�yła równie� podzi�kowanie Panu Burmistrzowi za pozyskanie 
funduszu na nasze 3 inwestycje ,szczególnie ,�e one dotycz� ochrony 
�rodowiska . 
Równocze�nie radna Jankowiak stwierdziła, �e miłym zaskoczeniem 
dla niej to ostatnio usłyszane opinie dot.pracy tut,Urz�du . 
Opinie na temat pracy urz�du s� bardzo pochlebne ,interesanci  s� 
załatwiani odr�cznie ,sprawy nie ci�gn� si� latami ,reakcja jest 
natychmiastowa, przykładem tu mo�e by� chocia�by moja interwencja 
u Pana Burmistrz odno�nie wjazdu do budynku �wietlicy w 
Ksi�ginkach zostało to natychmiast usuni�te . 
 
Radny Jacek Woroch – skierował pytanie do Kierownika OSiR u 
dochodz� do mnie słuchy �e młodzie� za korzystanie z sali płaci pełn� 
stawk� ale nie ma dost�pu do prysznica ,dlaczego to tak jest . 
 
Opielewicz Witold –wszyscy co opłacaj� za korzystanie ze sali w 
godzinach wynajmu to korzystaj� ze wszystkiego, nie znam szczegółów 
w tej sprawie ,prosz� Pana radnego o poinformowanie mnie po sesji o 
szczegółach tej sprawy . 
 
Radny Ciszewicz Ryszard – na ul.Ko�cia�skiej naprzeciw domu 
nauczyciela s� wyboje nale�y to usun�� natychmiast �eby nie doszło do 
z tego powodu do jakie� tragedii . 
 
Radny Jacek Woroch zabrał głos w imieniu Komisji O�wiaty, Kultury 
i Sportu i poinformował radnych ,�e Komisja była 8 pa�dziernika w 



Mi�dzylesiu z młodzie�� ,która uczestniczyła w turnieju piłki siatkowej 
i no�nej, gdzie nasza młodzie� zdobyła wsz�dzie pierwsze miejsca . 
Mieli�my spotkanie z tamt� Rad�. innymi z Przewodnicz�cym Rady 
,który jest bardzo zadowolony z naszej współpracy i przesyła naszej 
Radzie pozdrowienia  
 
Burmistrz MiG Henryk Litka – udzielił odpowiedzi odnosnie lamp 
na drodze Ksi�ginki – Małachowo – w tym roku wymieniamy tylko 
lampy tam gdzie s� ju� słupy  i to jest załatwiane odr�cznie . 
Natomiast je�eli chodzi o t� drog� w/wym to b�dzie to robione w roku 
2005 takie mam zapewnienia . 
 
 

  Ad.10. Wolne wnioski i informacje . 
 
   Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  

- je�eli chodzi o te nieszcz�sne awarie energetyczne to to jest nasz 
du�y problem ,chocia� ostatnio nas energetyka na Krupczynie 
bardzo zaskoczyła . 

- Awaria transformatora  była o godz. 9 a o godz.14-tej ju� był nowy 
transformator . 

- By� mo�e jest to dobry tego pocz�tek  
- Nawi�zuj�c do wypowiedzi Pana Ratajczaka chcemy zakupi� 

agregat na kółkach tak a�eby mógł słu�y� w razie braku pr�du na 
oczyszczalni albo na stacji uzdatniania wody . 

- Przecie� jak nie ma pr�du na stacji uzdatniania wody to wtedy w 
kranach nie ma wody i czujemy si� jakby�my byli w XIX wieku. 

-  
- W tym punkcie nie zgłoszono �adnych zapyta� i wniosków. 

 
 

Ad.11 Zako�czenie obrad Sesji  
 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry 
podzi�kował za udział w XXII Sesji i zako�czył jej obrady  
 
 
 
Protokolant       Przewodnicz�cy Rady  
 
Stefania Gagat      Eugeniusz M�dry 

 
 
 


