
 
Protokół Nr III/06 

z sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
odbytej w dniu 13 grudnia 2006 roku 

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk 
 
 
 
 
 

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
 
 

Otwarcia III Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk dokonał Przewodniczący 
Rady Zbigniew Kierzkowski ,który poinformował radnych ,Ŝe na sali 
na 15 radnych obecnych jest 14 radnych wobec czego Rada władna jest 
do podejmowania uchwał . 
 
 2.Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
 
W tym punkcie obrad Sesji  Przewodniczący Rady Zbigniew 
Kierzkowski odczytał proponowany porządek obrad  Sesji/ porządek 
obrad jest taki jaki został przesłany radnym przy zaproszeniach na 
Sesję/ 
Radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad Sesji . 
 
 3.Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk . 
Zgodnie z opinia radnych protokół taki nie zostaje odczytany na 
obradach Sesji ,został sporządzony i znajduje się do odczytania w 
Biurze Rady . 
Radni jednogłośnie zatwierdzili protokół z obrad III Sesji Rady Miasta i 
Gminy Dolsk . 
 
 
 4.Podjęcie uchwał : 
 
  a/Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na rok 2007 . 
 
Projekt powyŜszej uchwały przedstawiła Pani Barbara Gurdek, 
kierownik Referatu Obywatelskiego ,która w uzasadnieniu  
powiedziała, Ŝe w m-cu paŜdzierniku została juŜ taka uchwała podjęta  
jednak w poprzednio podjętej uchwale ujęto równieŜ zadania z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii na rok 2007 a przedmiotowa sprawa 
powinna by c jednak uregulowana w odrębnym programie . 
Wobec powyŜszego podjęcie uchwały naleŜy uznać z zasadne. 



Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie 
nad projektem przedstawionej uchwały . 
Uchwała Nr III/8/06 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał 
nr 2 do protokołu . 
 
 
 
 
  B/zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków :motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ego ze 
stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe  wymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw   
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Gurdek Kierownik Referatu  
Obywatelskiego ,która wyjaśniła w uzasadnieniu, Ŝe zmiana powyŜszej 
uchwały jest podyktowana tym, Ŝe Wydział Nadzoru i i Kontroli 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  w sprawie  
Postanowień „Regulaminu „ poczynił pewne uwagi . 
W drodze uchwały radu noŜna mianowicie wprowadzać dodatku za 
wychowawstwo dla nauczycieli przedszkoli oraz dodatku za analizę i 
ocenę  prac uczniowskich z języka polskiego ,począwszy od klasy 
czwartej szkoły podstawowej ,gdyŜ nie pozwala na to aktualnie 
obowiązujące prawo . 
 
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych 
zastrzeŜeń . 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem 
uchwały  
 Uchwała nr III/9/06 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał 
nr 3 do protokołu . 
 
 
  C/ uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii  na terenie miasta i gminy Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Barbara Gurdek Kierownik Referatu 
Obywatelskiego, która wyjaśniła, Ŝe podjęcie ten uchwały jest 
uzasadnione z uwagi na to, Ŝe zadania w tym zakresie nie mogą być 
ujęte łącznie w uchwale o Gminnym programie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i stąd w tym zakresie są 
podejmowane dwie uchwały. 
Realizacja ustawowo nałoŜonych na gminę zadań w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii prowadzona jest poprzez uchwalony 
corocznie gminny program przeciwdziałania narkomanii. 



Obejmuje on diagnozę środowiska lokalnego w tym  zakresie, metody i 
sposoby rozwiązywania problemów społecznych jakim jest 
narkomania. 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych 
zastrzeŜeń . 
 
Przewodniczący  Rady Zbigniew Kierzkowski przeprowadził 
glosowanie nad projektem uchwały . 
Uchwała Nr III10/06 została zatwierdzona jednogłośnie i stanowi 
zał nr nr 4 do protokołu . 

 
  D/przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w 
Dolsku sieci wodociągowej z przyłączami ,kanalizacji sanitarnej z  
przyłączami  i kanalizacji deszczowej dla osiedla Jaskółki w m. 
Dolsk – II etap. 
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarczego 
Mieczysław Gorwa ,który w uzasadnieniu powiedział ,Ŝe w związku z 
wybudowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z 
przyłączami oraz kanalizacji w Dolsku zaistniała konieczność 
przekazania przedmiotowej inwestycji do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Dolsku ,który w swoim statucie ma obowiązek 
zarządzania mieniem słuŜącym zaopatrzeniu w wodę i oczyszczaniu 
ścieków . 
Kompetencja Rady jest podejmowanie decyzji w przedmiotowej 
sprawie ,stąd podjęcie tej uchwały jest w pełni uzasadnione . 
 
Wobec braku dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie . 
Uchwała nr II/11/06 została zatwierdzona 14 glosami i stanowi 
zał nr 5 do protokołu . 
 
 
  e/zmiany  Uchwały Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 nr XXXIX/232/06 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dolsk, obejmującej 
działki nr ewid. 99 i 100,102,103 i 110/1 obrębu wsi Lipówka 
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarczego 
Mieczysław Gorwa, który w uzasadnieniu powiedział ,Ŝe 
wprowadzenie do uchwały zmiana opracowania projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod eksploatację 
kruszywa naturalnego piaskowo – Ŝwirowego w obrębie Lipówka 
dotyczy zasięgu przestrzennego . 
Działki nr ewid. 103 i 110/1 stanowiącej drogi gminne oraz działka nr 
ewid. 102 będąca rowem, który jest własnością  Skarbu Państwa w 
trwałym zarządzie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu wyłączono z zasięgu opracowania ,poniewaŜ 
wnioskodawca nie ma do nich tytułu prawnego  



 
Radni do przedłoŜonego  projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych 
zapytań. 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie . 
Uchwała Nr III/12/06 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi  
zał nr 6 do protokołu . 
 
   
 
e/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 
rok . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG  
 
W tym punkcie obrad głos zabrał radny  Zbigniew Kiel ,który 
poruszył sprawę podatku od posiadania psów ,gdyŜ to jest ściśle  
powiązane  ze wszystkimi podatkami jakie będą dzisiaj ustalane . 
Wiemy, Ŝe zgodnie z ustawą jaka do tej pory obowiązuje 2 psy w 
gospodarstwie rolnym są wolne od tego podatku  
Stawkę podatku chcemy ustalić na poziomie 45,-zł od jednego psa ,przy 
czym  1 psa do pilnowania nieruchomości i równieŜ zwalniamy od 
płacenia za niego tego podatku .. 
Ile wobec tego wpływa do budŜetu gminy pieniędzy z tego podatku jak 
w zasadzie  wszystkie psy są zwolnione . 
Pani Skarbnik ElŜbieta Juskowiak +- w roku 2006 z tego podatku 
wpłynęła kwota 760,-zl . 
Radny Zbigniew Kiel – moŜe nie naleŜałoby tu nikogo z tego podatku a 
ustalić ten podatek za symboliczna złotówkę i wtedy wszyscy by płacili 
a tak wiemy ,Ŝe cześć osób ma więcej tych psów a tak kombinuje ,Ŝe 
nie płacą nic za te posiadane psy . 
Pani ElŜbieta  Juskowiak – wiemy ,Ŝe Urząd opiera się na spisach tych 
posiadanych psów jakie  sporządzają   sołtysi 
Sołtysi starają się robić to dokładnie ,jednak z doświadczenia wiemy, Ŝe 
na wsiach to wygląda inaczej . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  - prosiłbym aŜeby na rok 2007 ustalić 
taki podatek jak jest zaproponowane w projekcie uchwały, gdyŜ w tym 
względzie szykują się zmiany i ten podatek ma istnieć tylko do roku 
2007  
Natomiast od roku 2008 będzie to tzw, opłata  i to będzie zaleŜało 
wyłącznie od Rady . 
Prosiłbym aŜeby w ostatnim roku obowiązywania tego podatku nie 
robić w tym względzie rewolucji . 
Liczę ,Ŝe to wtedy zostanie w odpowiedni sposób uregulowane . 
Wiemy, Ŝe tych psów jest więcej  aniŜeli za nich wpływa ten podatek i 
teŜ wiemy Ŝe wszyscy unikają wszelkich opłat  
 
Radny Kiel Zbigniew – dal mieszkańców przecieŜ to nie są tak duŜe 
kwoty  i moŜe wprowadzenie tych minimalnych opłat pozwoliło by na 
uzyskanie pewnych danych w tej sprawie / szczególnie  ile .w ogóle 
tych psów jest na naszej gminie /. 



 
Radni nie zaakceptowali proponowanych zmian przez radnego 
Zbigniewa Kiela . 
 
W stosunku do projektu uchwały dot. podatku od nieruchomości radni 
nie wnieśli Ŝadnych poprawek . 
Przy czym Przewodniczący Rady poinformował wszystkich zebranych 
na obradach Sesji, Ŝe wszystkie stawki podatkowe radni konsultowali 
na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady . 
 
Przewodniczący Rady wobec braku dyskusji przeprowadził głosowanie 
nad projektem uchwały .  
Uchwała nr III/13/06 została zatwierdzona jednogłośnie i stanowi 
zał nr 7 do protokołu . 
 

G/określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2007 rok / 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta 
i Gminy., która przedstawiła szczegółowo te stawki i w uzasadnieniu do 
uchwały powiedziała, Ŝe stawki  proponowane nie przekraczają stawek 
maksymalnych przewidzianych dla poszczególnych przedmiotów 
opodatkowania 
Proponuje się zwolnienie z podatku od środków transportowych środki  
transportowe wykorzystane do przewozu dzieci i młodzieŜy do szkół na 
terenie gminy . 
 
Radni do projektu  uchwały nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń i pytań . 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem 
uchwały . 
Uchwała nr III/14/06 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał 
nr 8 do protokołu .  
 
  H/podatku od posiadania psów na 2007 rok . 
 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią ElŜbietę  Juskowiak 
Skarbnika Mi G. 
Na  temat tego przedstawionego projektu nie było Ŝadnej dyskusji  
/ dyskusja była juŜ przy  omawianiu podatku od nieruchomości / 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski 
przeprowadził  glosowanie nad projektem tej uchwały  
Uchwała Nr III/15/06  została zatwierdzona  w następujący sposób 
12 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały  
1 radny był przeciw podjęciu tej uchwały  
 1 radny wstrzymał się od głosu  
Uchwała  nr III/15/06 została zatwierdzona i stanowi zał nr 9 do 
protokołu . 
 
 
 



  I/ opłaty targowej  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
 Miasta i Gminy – uchwała ta określa dzienne stawki tej opłaty .. 
Radny Zbigniew Kiel  - czy w tej uchwale nie moŜna by zawrzeć 
takiego zapisu, Ŝe ta opłata dotyczy 1 miejsca targowego ,byłoby to 
więcej czytelne . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka – to jest tam zawarte ,gdzie istnieje 
prawdziwe targowisko u nas to wygląda zupełnie inaczej są tylko 
wyznaczone miejsca do targowania . 
MoŜe z weźmiemy te  sugestie pod uwagę i opracujemy regulamin 
uŜytkowania tych miejsc . 
 
Radny Ryszard Woźny -  czy nie naleŜałoby równieŜ pomyśleć, Ŝe  
rolnicy wg tego projektu za duŜo by płacili, przecieŜ te produktu są 
wyhodowane w ich gospodarstwie . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka – proponowane stawki są przecieŜ 
zróŜnicowane i na nasze warunki róŜnica  10 zł a 21 ,-zł jest dość duŜa . 
 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady przeprowadził 
głosowanie nad projektem uchwały . 
Uchwała Nr III/16/06 została zatwierdzona w następujący sposób: 
13 radnych glosowało za podjęciem uchwały  
 1 radny  był przeciw podjęciu tej uchwały . 
Uchwała nr III/16/06 stanowi zał nr 11 do protokołu.. 
 
 
 
  J/obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiary 
podatku rolnego . 
 
Projekt uchwały został przedstawiony przez Pnia ElŜbietę  Juskowiak 
Skarbnika Mi G, która wyjaśniła, Ŝe w związku z konsultacją  na ten 
temat proponuje  się obniŜkę  ceny skupu Ŝyta  z kwoty 35,52,-zł /q do 
33,-zł z q  i w związku z tym obniŜkami do budŜetu gminy wpłynie 
 35,-zł mniej podatku z tego tytułu .. 
 
Radni na temat przedstawionego projektu nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski przeprowadził 
głosowanie nad projektem uchwały . 
Uchwała nr III/17/06 została zatwierdzona 14 glosami i stanowi zal 
12 do protokołu . 
 
 
  K/ustalającej wynagrodzenie dla Burmistrza . 
 
 



Głos w tej sprawie zabrała Pani Liliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz 
MiG ,która wyjaśniła ,Ŝe na poprzedniej Sesji Burmistrz złoŜył 
ślubowanie  a ustawa o pracownikach samorządowych  stanowi, iŜ rada 
w imieniu pracodawcy wykonuje wobec Burmistrza  czynności w 
sprawach z zakresu prawa pracy . 
Do wyłącznej kompetencji rady naleŜy ustalenia wynagrodzenia .. 
 
Proponuje  się Panu Burmistrzowi wynagrodzenie  jakie miał w 
minionej IV kadencji . 
 
Radni do przedstawionej uchwały dot. wynagrodzenie nie wnieśli 
Ŝadnych uwag i zastrzeŜeń . 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i przeprowadził 
głosowanie . 
 
Uchwała nr III/18/06 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał 
nr 13 do protokołu . 
 
 
  L/określająca miesięczny limit kilometrów na jazdy 
lokalne dla Burmistrza . 
 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk 
Źurczak  Sekretarz MiG ,która w uzasadnieniu  powiedziała  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury upowaŜnia pracodawcę do 
ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla 
pracowników ,których charakter wykonywanej pracy wymaga częstych 
wyjazdów na obszarze przydzielonego terenu działania. 
Limit ten uzaleŜniony jest od liczby mieszkańców w gminie . 
Proponowany limit dla Burmistrza odpowiada wielkości limitowi dotąd 
obowiązującemu . tj 300 km  miesięcznie na jazdy lokalne . 
 
Radny Kazimierz Pepliński – chciałbym tu zaznaczyć ,Ŝe 
proponowany dla Pana Burmistrza limit kilometrów jest zbyt mały 
jednak jak słyszeliśmy z wypowiedzi Pani Sekretarz to jest górny limit 
tak ,Ŝe więcej  nie moŜna Burmistrzowi kilometrów przydzielić. 
Wiedząc o tym mam tylko to na myśli ,Ŝe  obowiązki Burmistrza 
pochłaniają duŜo  czasu ,który jest równieŜ wykorzystywany na 
kontakty z mieszkańcami wiosek i stąd ten limit kilometrów na jazdy 
lokalne . 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski 
,który przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały . 
 
Uchwała nr III/19/06  została zatwierdzona 14 głosami 
i stanowi zał nr 15. 
 
  Ł/ ustalającą diety dla radnych . 
 



Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani Liliana  Lenarczyk 
śurczak, która zaproponowała diety zryczałtowane miesięczne ,gdzie ta 
procedura uprościć wypłatę tych diet . 
Proponowane diety byłyby następujące  
- dla Przewodniczącego rady 900,-zl  
- dla V-ce  Przewodniczącego  Rady 400,-zł 
- dla przewodniczących komisji  350,-zl  
- dla pozostałych radnych  250,-zł  
- W uchwale został równieŜ ujęty zapis dot. pomniejszania diet o 

20% za kaŜdą nieobecność na posiedzeniu rady i komisji. 
 

Do tej pory radni otrzymywali diety za udział w obradach sesji ,komisji 
,przewodniczący Rady i przewodniczących komisji  były to ryczałty 
miesięczne . 
 
Radny Zbigniew Kiel – czy jest zrobione w tym względzie porównanie 
o ile dla kaŜdego te diety wzrastają w stosunku do tego roku . 
Pani ElŜbieta Juskowiak – takiego zestawienia nie zrobiliśmy ,ale 
ogólnie wysokość diet rośnie . 
 
Wobec braku dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący Rady 
Zbigniew Kierzkowski przeprowadził głosowanie  
Uchwała nr III/20/06 została zatwierdzona w następujący sposób: 
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych  
1 radny wstrzymał się od głosy  
 1 radny  był przeciw podjęciu takiej uchwały  
 
Uchwała nr III/20/06  została podjęta i stanowi zał nr 16 do 
protokołu . 
 
 
  5.Wolne glosy i wnioski . 
 
W punkcie obrad Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski 
poprosił radnych o uczczenie minutą ciszy 25 rocznicę wprowadzenia 
Stanu Wojennego w Polsce . 
 
Następnie głos zabrał  
Radny Jacek Woroch i skierował pytanie do Pana Przewodniczącego . 
Na ;poprzedniej Sesji zadałem Panu Przewodniczącemu pytanie dot. 
czego Pan Przewodniczący oczekuje od nas radnych ./odpowiedzi nie 
uzyskałem /. 
Następna sprawa to przeprowadzenie remontu tej sali . 
PrzecieŜ widzimy, Ŝe ta sala wymaga remontu, szczególnie scena jest w 
opłakanym stanie . 
Brak krzeseł  a wiemy ,Ŝe jest to jedyna tego typu sala dostępna dla 
wszystkich / korzysta z niej równieŜ młodzieŜ szkolna /. 
- sprawa  świątecznej dekoracji naszego rynku ,teŜ wymaga duŜo 

dyskusji z uwagi na to, Ŝe rynek mamy bardzo ładny ale dekoracja 
nam się nie udała . 



- Jest tej dekoracji zbyt mało a najgorzej wygląda ta choinka ,lampki 
rzucone  ,obojętnie jak ,trzeba to w przyszłości zrobić estetycznie 

 
W odpowiedzi głos zabrał Przewodniczący Rady Zbigniew 
Kierzkowski ,który w odpowiedzi na zadane pytanie dot. czego 
oczekuje od radnych powiedział ,Ŝe kaŜdy kto decydował się na 
otrzymanie mandatu radnego  opracował dla siebie program wyborczy   
i kaŜdy powinien pracować dla dobra realizacji tego programu i 
rozliczyć się przed swoimi wyborcami . . 
 
Pan Zbigniew Śmieiński  - na poprzedniej  Sesji poruszyłem sprawę 
godzin odbywania się Sesji i co radni w tej sprawie zdecydowali . 
Propozycja była na godziny popołudniowe a widzę ,Ŝe nic z tego nie 
wyszło, gdyŜ sesja odbywa się o godz. 14-tej  
PrzecieŜ to nadal jest uciąŜliwa  dla tych mieszkańców którzy by chcieli 
brak udział w tych obradach . 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski  godzina odbywania się 
Sesji została ustalona przez wszystkich radnych ,moŜe nie wszyst6kim 
to pasuje ale takie jest stanowisko radnych . 
W tej chwili jest to godzina ostateczna i nie zamierzmy w tym 
względzie nic zrobić .. 
 
Pan Zbigniew Śmieiński  - widzę , Ŝe  rada przyjęła takie stanowisko 
,Ŝe  tak im jest dobrze  a nie myślą o swoich wyborcach . 
 
Radny Kazimierz Pepliński – kwestia innych godzin odbywania się 
sesji była praktykowana w poprzedniej kadencji i wiemy, Ŝe to tez nie 
mobilizowało mieszkańców do udziału w obradach Sesji . 
PrzecieŜ wiemy, Ŝe z wiosek nikt po południu lub wieczorem nie 
przyjdzie . 
Tą godz. 14-ta wszyscy radni zaakceptowali . 
Podobnie wygląda sprawa zatwierdzania uchwał na Sesji .Z uwagi na 
to, Ŝe wszystkie projekty uchwał radni otrzymują wraz z zaproszeniem 
na sesje  i następnie są one omawiane na komisjach rady  ,na sesji jest 
brak dyskusji na ten tematy z uwagi na to, Ŝe ta dyskusja jest juŜ na 
tych komisjach . 
Wygląda to jakby radni się tym nie interesowali a rzeczywistość jest 
inna ,chcemy aŜeby na sesjach nie było tzw. przetargów. 
 
Pan Zbigniew Śmieiński widzę, Ŝe radni na temat godzin sesji maja 
inne zdanie ,jednak proszę rozwaŜyć  propozycje aŜeby 2-3 sesje 
odbyły się w popołudniowych godzinach ,zobaczymy jaka będzie 
frekwencja i wtedy moŜna wybrać najlepsze w tym względzie 
rozwiązanie . 
Natomiast jeŜeli chodzi o wypowiedz Pana radnego Kazimierza 
Peplińskiego to uwaŜam,Ŝe to ,Ŝe uchwały tak są spokojnie 
zatwierdzane to nikt do tego nie ma pretensji ,poniewaŜ sesje zawsze 
przebiegały spokojnie bez jakichkolwiek pyskówek . 
 



  6. Zakończenie obrad Sesji . 
Wobec braku dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Zbigniew 
Kierzkowski, który podziękował za udział w Sesji i zakończył obrady 
III Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
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