
 
 
     P R O T O K Ó Ł nr XXI/04 
 
 
    Z sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  

odbytej w dniu 29 wrze�nia 2004 roku  
w sali sesyjnej Urz�du Miasta i Gminy Dolsk . 

 
 
 
  ad. 1 Otwarcie Sesji RMiG Dolsk  
 
 

Otwarcia XXI 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 do 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� z 

wnioskiem o dokonanie zmian w proponowanym porz�dku obrad . 
Radni do proponowanego porz�dku obrad nie wnie�li �adnych poprawek. 
 Porz�dek został zatwierdzony jednogło�nie . 
/program stanowi zał nr 2 do protokołu / 
 
 
ad. 3 Przyj�cie protokołów z obrad Sesji . 
 
Z uwagi ,�e  dnia 15 wrze�nia 2004 odbyła si� jeszcze nadzwyczajna sesja  
Przewodnicz�cy poinformował radnych ,�e dwa protokoły z tych sesji były 
wyło�one w biurze Rady / w okresie dwóch tygodni  przed obradami 
dzisiejszej sesji / radni do protokołów nie wnie�li �adnych zastrze�e�  
 
 
 
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 z działalno�ci doradczej ODR Sielinko . 
 
Przewodnicz�cy Rady poprosił Kierownika O�rodka Doradczego Sielinko filia 
�rem Zdzisława Kruka o przedstawienie podstawowych zało�e�  
 
Pan Zdzisław Kruk omówił program krajowy  i szczegółowe  warunki i tryb 
udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsi�wzi�� 
rolno�rodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz�t obj�tej planem rozwoju 
obszarów wiejskich . 
Równocze�nie przedstawił szczegółowo tryb udzielania pomocy ./zał. nr 4 do 
protokołu /. 
 
Głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który stwierdził, �e jest to w tej 
chwili pierwsze tak szczegółowe zapoznanie rolników poprzez radnych  z tymi 
podstawowymi wiadomo�ciami, nale�y to rozpropagowa� w�ród rolników . 
Nale�ałoby zorganizowa�  spotkania z rolnikami na wsiach / po kilka wiosek 
ł�cznie ,gdzie te wiadomo�ci trafiłyby do najbardziej zainteresowanych 
rolników . 
Rolnik musi sam decydowa� który pakiet pomocy mu odpowiada . 
Pan Zdzisław Kruk – podzi�kował za zaproszenie na sesje ,gdy� 
przedstawienie tych informacji pozwoli na szersze zainteresowanie si� tym 
zagadnieniem rolników . 
Prosz� poprzez panów radnych o zach�canie rolników  tym tematem ,gdy� 
pieni�dze  unijne czekaj� i skorzystanie z nich pozwoli na lepszy byt rolnictwa  
i nie tylko . 
 
Nast�pnie  w tym samym temacie głos zabrał Pan Ireneusz Jurga / 
przedstawiciel ODR Sielinko  na naszym terenie /  
Omówił szczegółowo jakie zagadnienia wspólnie z Pani� Zofi�  Kmieci 
prowadz� na terenie tej gminy  
Wszelkie dopłaty nie załatwi� wszystkiego ,rolnik sam  musi pracowa� dobrze 
a�eby uzyska� dobre efekty w gospodarstwie . 
 
Pan Burmistrz podzi�kował Panu Krukowi za bardzo szczegółowe 
przedstawienie tej informacji jak równie� za dotychczasow� prac� na rzecz 
naszej gminy i uczmy si� korzysta� z tych do�wiadcze� jak równie� z 
wszelkich pomocy . 
 
 
Ad. 6 Podj�cie uchwał w sprawach : 
 
 a/ zmian bud�etu miasta i gminy Dolsk na 2004 rok  
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik MiG El�bieta Juskowiak ,która 
szczegółowo wyja�niła zmiany dot. zarówno po stronie dochodów i wydatków.  
Z uwagi na to,�e pa�stwo radni przy zaproszeniu na sesje otrzymali projekt 
uchwały poprosiła o zapytania w tym temacie . 
Radni nie wnie�li �adnych zapyta� w zakresie podj�cia  tej uchwały . 
Wobec braku dyskusji Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad 
projektem przedstawione uchwały. 



Uchwała Nr XXI/119/04 została zatwierdzona jednogło�nie i stanowi zał. nr 5 
do protokołu  
 
b/zawarcia porozumienia  Mi�dzygminnego pomi�dzy gminami �rem, 
Ksi�� Wlkp. Dolsk i Brodnica  w zakresie prowadzenia schroniska dla 
bezdomnych zwierz�t w Gaju . 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem   przedstawił Burmistrz MiG Henryk 
Litka ,który wyja�nił, �e nasza gmina sama nie jest w stanie zorganizowa� 
takie schroniska  st�d propozycja utworzenia takiego schroniska  wspólnie z 
s�siednimi gminami . 
Podj�cie takiej uchwały pozwoli na stopniowe rozwi�zanie tego problemu dla 
zapewnienia opieki zwierz�tom i ich godziwego traktowania . 
 
Radny Zbigniew Kierzkowski – jakie w zwi�zku z t� uchwał� nasza gmina 
b�dzie miała koszty . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka w tej chwili jeszcze dokładnie nie wiemy. 
Gmina �rem tym wszystkim si� zajmie zorganizuje przetarg na prowadzenie 
tego schroniska   i b�dzie wtedy podział kosztów .  
Wst�pne ustalenia s� takie ,�e małe gmina takie jak nasza b�d� miały te koszty 
w 12 % , natomiast gmina �rem 64 % kosztów . 
 
Pan Jacek Woroch – podj�cie uchwały powinno by�  bezdyskusyjne ,przecie� 
wiemy ile w terenie wał�sa si� psów ,ale przecie� wiemy, �e nie wszystkie s� 
bezdomne / tak np. jest na mojej ulicy gdzie mieszkam/ ,du�o tu zale�y od 
wła�ciciela psa . 
Psy brudz�  i budz� wsród dzieci niepokój  i co z tym dalej pocz�� jak si� tym 
dalej zaj�� i gdzie s� wła�ciciele .  
 
Burmistrz MiG Henryk Litka – to jest problem wielu gmin i  powinien si� 
zako�czy� apelem do mieszka�ców  jak pies jest nasz to niech b�dzie przez 
cał� dob� . 
 
Pan Zbigniew �miei�ski – ciesz� si� bardzo ,�e Pan Woroch zgłosił ten 
problem ,chocia� nale�y  tu równie� powiedzie�, �e Pan Woroch ju� ten 
problem zgłaszał wcze�niej.  
Jednak jak co� si� tworzy to powinni�my co� z tego mie� i co wobec tego 
gmina b�dzie z tego miała czy to tylko b�dzie ubytek finansowy  
 
Przewodnicz�cy Rady przeprowadził głosowanie nad projektem przedstawione 
uchwały  
Uchwała nr XXI/120/04 została zatwierdzona jednogło�nie i stanowi zał nr 6 
do protokołu . 
 
 
 
 
 
 



Ad.7 Interpelacje i wnioski radnych . 
 
Radny Jacek Woroch – w informacji zło�onej  przez  Pana Burmistrza 
poruszona została sprawa ci�głego braku pr�du w Dolsku  - ostatnio tego pr�du 
nie było przez 22 godziny . 
Słyszeli�my ,�e dojdzie  do spotkania z energetyk� i co z tego wyniknie czy 
b�d� jakie� efekty . 
Przecie� wszyscy wiemy, �e problem zostałyby  rozwi�zany, gdyby Dolsk  był 
zasilany z dwóch stron . 
To by rozwi�zało nasze kłopoty energetyczne  i pozwoliłoby równie� na to ,�e 
nie trzeba by było kupowa� agregatów energetycznych dla oczyszczalni 
�cieków i do przepompowni . 
 
Staramy si� o �rodki unijne  co z tym dalej czy to otrzymamy . 
 
Radny Onufry  Dworczak – czy s� ju� podj�te decyzje co dalej z ziemiami 
sołeckimi ,ile sołectw jest za sprzeda�� a ile nie . 
 
Radny Zbigniew Kierzkowski – do czerwca miał by� opracowany plan 
zagospodarowania przestrzennego czy to w tej chwili jest ju� gotowe . 
- Druga sprawa to ostatnio nic si� nie mówi o działalno�ci gmin 

nadobrza�skich – czy one przestały działa� czy ju� w ogóle nie istniej� . 
 
 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz MiG Henryk Litka –  
- przerwy w dostarczaniu energii wył�cznie tak jak stwierdził Pan Woroch 

ł�cz� si�  z dwustronnym zasilaniem naszej gminy . 
- b�d� starał si� ten problem w jaki� sposób rozwi�za�. 
 
- Sprawa otrzymania funduszy unijnych przedstawia si� nast�puj�co  
- Mamy zło�one 3 wnioski i one uzyskały akceptacje tzn. zostały 

zakwalifikowane  gdy� oceniono je jako dobrze robione  
Sytuacja jednak w tej chwili wygl�da w ten sposób ,�e na nast�pnym 
posiedzeniu tej komisji przy Urz�dzie Marszałkowskim w dniu 5 pa�dziernika  
b�d� przydzielane fundusze z tym, �e nie na te zadania na które my�my zło�yli 
wnioski . 
To nas wła�nie niepokoi czy jest w stosunku do nas jaka� gra ,gdy� mo�e si� 
okaza�, �e dla nas tych pieni�dzy zabraknie . 
Jestem jednak przekonany ,�e uda nam si� te pieni�dze pozyska� . 
Jedynym mankamentem pozostaje tu równie� sprawa ogłoszenia przetargu 
gdy� od jego ogłoszenia musi min�� 55 dni a�eby mógł on by� rozstrzygni�ty . 
Chciałbym t� spraw� jako�� wyprzedzi� i przygotowa� przetargi w tych 
naszych sprawach tak a�eby gdy otrzymamy te fundusze zadania mogły ruszy� 
z miejsca  
O dalszych losach naszych 3 wniosków b�d� informował Rad� na bie��co 
. 
-sprawa sprzeda�y ziemi sołeckich na dzie� dzisiejszy wygl�da nast�puj�co  
nie wszystkie sołectwa podj�ły decyzje co do dalszych losów tych ziem 
czekamy jeszcze na opinie. 
Niektóre sołectwa podj�ły decyzje na tak a inne na nie . 



Na nast�pnej sesji przedstawi� Pa�stwu konkretne wnioski i uzgodnienia w tej 
sprawie . 
 
Plan zagospodarowania przestrzennego zostanie przygotowany na przełomie 
listopada i grudnia i wtedy zostanie przedstawiony Radzie do akceptacji . 
Z uwagi na bardzo du�� liczb� wniosków  ,gdzie trudno to było w pewnym 
momencie zako�czy� ten termin si� przesun�ł w realizacji ,ale uwa�am, �e z 
po�ytkiem dla wszystkich zainteresowanych .. 
 
Stowarzyszenie Gmin Nadobrza�skich istnieje i nadal pracuje . 
 W dniu 18 pa�dziernika b�dziemy mie� nast�pne spotkanie, gdzie mamy du�e 
szanse na pozyskanie dodatkowych �rodków na pomoc techniczn� w 
przygotowaniu wszystkich zada� . 
Nasza gmina  przy podziale �rodków ma otrzyma� 21 mln zł na skanalizowanie 
wsi .To jest kwota niebagatelna i pozwoliłaby na uporz�dkowanie tematu w 
zakresie kanalizacji gminy . 
 
Radna Renata Jankowiak  - wiemy, �e Szkoła w Ostrowiecznie to filia 
Szkoły w Dolsku  i to nas kosztuje te� jednak bardzo du�o czy ta szkoła musi 
tam funkcjonowa� i ile dzieci do tej szkoły ucz�szcza. 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  
 
W tym roku szkolny ucz�szcza tam tylko 11 dzieci  i to tylko do 2 i 3 klasy, 
gdy� do pierwszej klasy nie było naboru dzieci . 
Co do dalszych losów tej szkoły nie b�d� si� wypowiadał, gdy� wiekszo�� 
radnych ju� uczestniczyła w tym jak chcieli�my  t� szkoł� zlikwidowa� . 
Wiemy wszyscy jak to wygl�dało  
Dalsze losy tej szkoły podlegaj� pod dyskusj� z komisj� o�wiaty. rodzicami i 
kuratorium o�wiaty . 
 
Ad.7 Wolne głosy i wnioski . 
 
Głos zabrała Pani Krystyna Trybu�  
- czy na roboczych spotkaniach radni otrzymuj� diety , 
- Sprawa funkcjonowania �wietlic wiejskich 
Słyszymy tu, �e w Mełpinie taka �wietlica funkcjonowała ale ju� nie 
funkcjonuje  jak was nie wstyd ,�e nie mogli�cie poradzi� w utrzymaniu tej 
�wietlicy  
Co wy tam w Mełpinie robicie – w zasadzie nic tylko si� kłócicie . 
Mówi�. to tylko  wzgl�du na to,�e zwrócili si� do mnie mieszka�cu Mełpina 
gdy� wiedz�,�e chodz�  na sesje a�eby ten temat poruszy�. 
Panie Tama Pan powinien t� wie� zjednoczy� i wzi�� si� z nimi wspólnie za 
prac� ,nic tam nie robicie . 
Nie podejmujecie �adnego czynu ,we�cie przykład ze stra�aków  z Dolska 
którzy przy budowie stra�nicy zrobili czynu  50 % warto�ci obiektu . 

 
  Głos zabrał Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry  

- - radni za robocze posiedzenia nie otrzymuj� �adnej diety . 
 



 
Radny Jacek Woroch  
Na poprzedniej Sesji Pan �miei�ski skierował pod moim adresem z racji  
tego,�e jestem członkiem Komisji Alkoholowej pytania dot.otrzymywanych 
diet za prace w Komisji . 
Na rok 2003 na diety była zaplanowana kwota 17,500,-zł a wydatkowano 
15.120,-zł  
Natomiast je�eli chodzi o sposób pobierania tych diet to nie jest to za udział w 
posiedzeniu ale za całokształt pracy w danym miesi�c 
Spotkania s� ró�nie4 organizowane . 
Jednak nasze działania  to równie� profilaktyka spotkania z młodzie��  
Pan Burmistrz był niedawno na spotkaniu Burmistrzów ,gdzie działalno�� 
naszej komisji oceniono bardzo wysoko . 
Mo�e nie wszystkie działania naszej komisji s� od razu widoczne jednak 
problemów do rozwi�zania mamy bardzo du�o  
 
Sołtys Kazimierz Wabi�ski – Panie Burmistrzu du�o Pan obieca wszystkim 
ale kiedy my w Brze�nicy b�dziemy mie� wreszcie zrobion� drog�  i 
wodoci�gi . 
Mieszka�cy narzekaj�, �e u nas si� nic nie robi . 
 
Nast�pnie głos w dyskusji zabrał Pan Zbigniew �miei�ski  
Podzi�kował Panu Worochowi za udzielenie odpowiedzi na pytania zadane na 
poprzedniej Sesji . 
Jednak chciałbym wiedzie� ile cały bud�et wynosił na rok 2003 
Pan Jacek Woroch –cały bud�et był zaplanowany na kwot� 74.000,-zł a 
wydatkowano 73.801,78,-zł . 
 
Pan Zbigniew �miei�ski  
Czy to jest prawda ,�e Panowie spotykacie si� w Komisjach tylko po to a�eby 
bra� diety czy z tych posiedze� jest robiony jaki� protokół. 
2 lata ju� działa ta rada i komisja Ochrony �rodowiska a nie  mo�e si� ona 
zaj�c tym a�eby rów okalaj�cy Dolsk był systematycznie czyszczony . 
Czy komisja w ogóle wie jak on wygl�da – mo�eby�cie si� równie� zaj�li tym 
tematem przecie� to ochrona �rodowiska . 
 
- czytaj�c gazety lokalne dowiedziałem si� o tym incydencie na Podrzekcie 

nie b�d� tu nikogo oceniał. 
- Je�eli jest to jednak prawda to nasza pewna grupa ludzi nie �yczy sobie 

a�eby taka osoba reprezentowała nas w radzie . 
- Czy to jest prawda  trzeba to wyja�ni� 
 
 
Sołtys Jankowiak Robert  
Stara droga przez wie� Ksi�ginki si� całkiem sypie ,czy samorz�d nie mo�e 
przej�� tej drogi i w ramach własnych �rodków wyremontowa�. 
Przecie� jak b�dziemy czeka� za powiatem to ta droga b�dzie nieprzejezdna 
całkowicie . 
 



Radny Jacek Woroch  
Wszyscy mówi�, �e my radni jeste�my zawsze jednomy�lni ,nie zawsze to tak 
wygl�da ,gdy� du�o spraw jest omawianych na poszczególnych komisjach 
Rady  i tam nie zawsze jeste�my tacy jednomy�lni. 
Prasa du�o pisze nie zawsze to co jest prawd�, szkoda, �e przedstawiciele tej 
prasy nie zawsze bior� udział w obradach sesji ,tylko dowiaduj� si� niektórych 
spraw z drugich ust i to ju� zupełnie inaczej wygl�da . 
 
Radna Renata Jankowiak – Przewodnicz�ca Komisji Ochrony �rodowiska  
stwierdziła, �e zarzuty Pana Smiei�skiego  s� nieuzasadnione, gdy� komisja 
stawia szczególnie na kanalizacje  
Sporz�dzony został plan skanalizowania gminy . 
Interesujemy si� równie� pozyskiwaniem pieni�dzy na ten cel—przykładem 
mo�e by� tu pozyskanie pieni�dzy na rekultywacje wysypisk . 
Na ostatnim posiedzeniu Komisji interesowali�my si� spraw� dalszej 
eksploatacji wysypiska w Pokrzywnicy . 
Chcieliby�my pozyskiwa� pieni�dze na ochron� �rodowiska ,ale tu trudno 
znale�� nowe zródła. 
 
Radny Dolatowski Bogdan – te� jestem członkiem tej komisji ochrony 
�rodowiska  i mog� poda� przykład, �e mieszka�cy maj� ró�ne problemy np. 
zgłoszono wywo�enie nieczysto�ci przez firm� Mró�  komisja pojechała na 
ogl�dziny  od nikogo nie mogła si� nic dowiedzie� ,sołtysa Kotowa nie było i 
�aden mieszkaniec te� nic nie wiedział na ten temat . 
Co wobec tego miała zrobi� komisja  
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  udzielił w pierwszej kolejnosci na pytanie 
Pana Wabi�skiego  
Panie sołtysie Pan jak przedstawiciel władzy na swoim terenie nic nie wie . 
Przecie� dzi� na sesji dwukrotnie o tym mówiłem i prosz� niech Pan na sesji 
b�dzie równie� duchem a nie ciałem . 
Informowałem ,�e czekamy za pieni�dzmi unijnymi  i prosz� tak to 
przekazywa� mieszka�com  a szczególnie prosz� o ich zrozumienie . 
Przecie� ja osobi�cie robi� wszystko ale to nie zale�y tylko od nas . 
Je�eli chodzi o remont drogi to Pan wie, �e to nale�y do kompetencji powiatu i 
tam prosz� równie� w tej sprawie monitowa�. 
 
- sprawa drogi przez wie� Ksi�ginki – tak jak Pan sołtys mówił jest to droga 

wojewódzka  
- pomimo, �e to nie jest nasza droga jest ona równie� uj�ta w planie 

remontów na przyszły rok . 
- je�eli natomiast chodzi o przej�cie tej drogi przez samorz�d to t� spraw� 

te� si� zainteresujemy . 
 
Głos zabrał Przewodnicz�cy Rady Eugeniusz M�dry  udzielaj�c odpowiedzi 
na pytanie Pan Smiei�skiego  - z ka�dego posiedzenia Komisji sporz�dzany 
jest protokół  i jest nieprawd�,�e radni bior� udział w posiedzeniach komisji 
tylko dla otrzymania diety  - posiedzenia odbywaj� si� zgodnie z planem pracy 
zatwierdzonym przez rad� dla ka�dej komisji oddzielnie . 
 



Nast�pnie głos zabrał Pan Witold Opielewicz Kierownik OSiR, który udzielił 
odpowiedzi na zapytania Pana �miei�skiego na poprzedniej sesji . 
- sprawa wydatków na delegacje / wydatkowana kwota to 2000.zł/ 
w tej kwocie mie�ci si� mój ryczałt za u�ywanie samochodu do celów 
słu�bowych ,nast�pnie delegacje pracowników / szkolenia/ oraz wyjazd 
młodzie�y na turnieje . 
- na o�rodku wypoczynkowym nie posiadamy �adnych miejsc noclegowych 

2 pomieszczenia na o�rodku s� do naszej dyspozycji / pomieszczenie 
socjalno – biurowe  

- Pomieszczenie to było wynajmowane ostatnio w roku ostatnio w roku 1999 
 

Pan Zbigniew �miei�ski – jak nie macie łó�ek to co wydzier�awiacie 
Panu Michałowiczowi – skoro nawet nie macie ustalonej ceny za 1 łó�ko . 
Pan równie� tu mówi nieprawd� ,gdy� w tym pomieszczeniu o którym Pan 
mówi spi wasz pracownik Pan Ratajczak  a wy z tego powodu nie macie 
�adnego dochodu . 
Ile przyniosło dochodu za rok 2003 pole namiotowe  
 
Pan Witold Opielewicz  

 
 Panie �miei�ski wszystko jest wydzier�awione ju� 2,5 roku . 
Natomiast je�eli chodzi o odpłatno�� przez Pana Ratajczaka to wygl�da 
nast�puj�co. 
Nie jest to pomieszczenie typowo jako domek tylko jako biuro ,Pan 
Ratajczak tam przebywa, gdy� jest tylko on tam zatrudniony i w zasadzie 
cał� dob� pilnuje tego o�rodka . 
Latem pracuje równie� wi�cej godzin jak powinien ,st�d decyzja a�eby w 
tej chwili równie� nic nie płacił  bo je�eli miałby płaci� za korzystanie z 
tego pomieszczenia to powinni�my mu równie� wypłaca� nadgodziny . 
 
Pan Zbigniew �miei�ski – zadałem pytanie pod adresem  Komisji 
Ochrony �rodowiska o wyczyszczenie rowu ale nie miałem na my�li 
krytykowania pracy komisji . 
Pani Przewodnicz�cej Jankowiak wypowiedzi doceniam i jej prac� równie� 
ale prosz� mie� równie� inne sprawy na wzgl�dzie bo mówimy tu tylko o 
kanalizacji a rowy te� s� brudne  
 
Radna Jankowiak Renata – rozumiem Pana wyst�pienie  i staram si� z 
komisj� interesowa� wszystkimi sprawach ,chciałabym pozyska� 
dodatkowe pieni�dze  w taki sam sposób jak pozyskali�my �rodki na dzikie 
wysypiska . 
Jednak w tej chwili starostwo nie posiada �adnych �rodków . 
 
Radny Tama Tadeusz –udzielił odpowiedzi Pani Trybu� ,co Pani nam 
zarzuca ,gdzie Pani była jak my�my pracowali społecznie np. 
przy budowie drogi przy czyszczeniu rowów . 
Niech mi Pani powie ile w Dolsku mieszka�cy zrobili w czynie oprócz 
stra�aków . 



Pani Krystyna Trybu� – czyny poruszyłam dodatkowo w zasadzie 
chodziło mi o funkcjonowanie �wietlicy,mieli�cie �wietlice i nie 
potrafili�cie jej utrzyma� – gdzie ta młodzie� ma przebywa�. 
 
Radny Jacek Woroch – zaapelował na zako�czenie Sesji do radnych o 
udział w  corocznym turnieju radnych organizowanym z okazji �wi�ta  
11 listopada – radni w ten sposób chc� uczci� to �wi�to . 
Prosz� równie� pozostałych pa�stwa o udział w turnieju . 
 
 
 
 
Radny Zbigniew Kierzkowski  
Przysłuchuj�c si� tym dzisiejszym wypowiedzi� szczególnie o ochronie 
�rodowiska  to chciałbym tu zwróci� uwag�,�e sami wszyscy �miecimi. 
Sam kosz� rów przy mojej posesji i równie� go czyszcz� ,chocia� to nie 
nale�y do mnie . 
Denerwuj� si� te� gdy kto� �mieci ale samochodem nie parkuje na 
chodniku i nie niszcz� trawy tylko staje w miejscu do tego przeznaczonym. 
 
 
 
Ad.9 Zako�czenie obrad Sesji  
Wobec wyczerpania si� porz�dku obrad Sesji jak równie� brakiem dalszej 
dyskusji Przewodnicz�cy Rady podzi�kował za udział w obradach i 
zako�czył XXI Sesje . 
 
 
 
Protokolant     Przewodniczył 
Stefania Gagat     Przewodnicz�cy Rady MiG  
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