
 
Protokół Nr II/06 

z sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
odbytej w dniu 6 grudnia 2006 roku 

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk 
 
 
 
 
 

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 
 

Otwarcia II Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk dokonał Przewodniczący 
Rady Zbigniew Kierzkowski, który poinformował Radnych, Ŝe na sali 
Na 15 radnych obecnych jest 15 radnych wobec czego Rada władna jest 
do podejmowania uchwał . 
 
 2.Przyjęcie porządku obrad Sesji .  
 
W tym punkcie obrad Sesji Przewodniczący Rady poprosił radnych o 
poszerzenie porządku obrad Sesji o następujące punkty: 
 

a/ wręczenie Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze na 
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk , 

b/ ślubowanie Burmistrza . 
 

Dodanie tych punktów do porządku obrad Sesji ,który Państwo radni 
otrzymali przy zaproszeniu na Sesję spowodowane jest tym, Ŝe  zostały 
ogłoszone wyniki z wyborów Burmistrzów w dniu 29 listopada i w 
związku z tym jest prośba o dodatnie tych punktów do porządku obrad 
Sesji  
 
Równocześnie o dodanie kolejnego punktu  do  obrad Sesji zgłosił 
Burmistrz MiG Henryk Litka   a dotyczy to podjęcia uchwały  o 
zmianie budŜetu na rok 2006 . 
W uzasadnieniu Burmistrz powiedział, Ŝe podjęcie tej uchwały na tej 
sesji jest wskazane z uwagi na to, Ŝe otrzymaliśmy pewne fundusze  i 
winny one być wykorzystane w najbliŜszych dniach . 
 
Radny Jerzy Grzelka – rozumiem, Ŝe są sprawy które wymagają 
natychmiastowego załatwienia  lub podjęcia odpowiedniej uchwały ,  
jeŜeli mamy o czymś decydować to te materiały powinny do nas trafić 
wcześniej aŜeby moŜna było się z tym zapoznać .. 
Nie wiem czy były takie praktyki ale na przyszłość naleŜy to wziąć pod 
uwagę i wszystkie  materiały dostarczać radnych wcześniej przed 
obradami Sesji . 
 



Burmistrz MiG Henryk Litka  – rozumiem  Pana radnego i wyjaśniam  
Ŝe radni zawsze otrzymywali wszystkie materiały do tej pory na czas i 
tak będą  otrzymywać ,natomiast jeŜeli chodzi o takie sytuacje jak na 
dzisiejszej sesji to zdarza się to tylko w takich przypadkach ,gdy 
zachodzi pilna potrzeba podjęcia  takiej uchwały lub wprowadzenia 
zmian w budŜecie w przypadku pilności  i odpowiednich terminów . 
 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał 
proponowany poszerzony porządek obrad . 
Radni 15 głosami zatwierdzili proponowany porządek obrad Sesji . 
 
 3.Przyjęcie protokołu obrad I Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk  
 
W punkcie tym Przewodniczący  Rady Zbigniew Kierzkowski 
poinformował radnych, Ŝe protokół taki został sporządzony i 
znajduje się w Biurze Rady. 
Jest tu prośba do radnych o wyraŜenie swojej opinii ,czy  protokół 
naleŜy odczytywać na następnym posiedzeniu Rady czy radni będą się z 
nim zapoznawać w Biurze Rady. 
 
Radny Roman Drews  - proponuje aŜeby nie odczytywać protokołu  
z obrad Sesji ,radni który jest zainteresowany tym protokołem niech 
zapozna się z treścią tego protokołu osobiście .,nie będziemy  w 
związku z tym przedłuŜali obrad kolejnej sesji . 
 
Wobec braku dalszej dyskusji na ten temat Przewodniczący Rady 
przeprowadził głosowanie nad wnioskiem przedłoŜonym przez radnego 
Romana Drewsa.  
Radni 15 głosami zatwierdzili ten wniosek , wobec powyŜszego 
sporządzony protokół z poprzedniej Sesji będzie do odczytana w 
biurze rady . 
 
 

4.Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza 
Miasta i Gminy Dolsk  

 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski poprosił 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Panią ElŜbietę Gacek 
o wręczenia zaświadczenia Panu Henrykowi Litka o wyborze na 
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk 
Pani ElŜbieta Gacek wręczyła Panu Burmistrzowi zaświadczenie o 
wyborze Ŝycząc ze swej strony duŜo powodzenia oraz satysfakcji w tak 
odpowiedzialnej słuŜbie ./kopia zaświadczenia stanowi zał nr 2 do 
protokołu / 
 
 5.Slubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk  
 



W tym punkcie obrad Sesji głos zabrał Burmistrz Miasta  i  Gminy, 
który odczytał tekst ślubowania kończąc słowami „Tak mi dopomóŜ 
Bóg „./ tekst ślubowania stanowi zał nr 3 do protokołu ./ 
 
 6. Podjęcie uchwał : 
 
  W tym punkcie obrad dot. podjęcia uchwał o powołaniu 
Komisji Rady głos zabrał radny Zbigniew Kiel ,który zaproponował w 
tym momencie 5 min przerwę z prośba aŜeby radni sami decydowali w 
jakiej komisji chcą pracować i dla usprawnienia tej sprawy poprosił o 
wpisywanie przez radnych swoich nazwisk  do poszczególnych komisji   
To usprawni sposób powołania tych komisji . 
Radni zaakceptowali propozycje radnego Zbigniewa Kiela . 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski ogłosił 5 min przerwę w 
obradach  
 
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady odczytał propozycje dot.  
powołania poszczególnych komisji rady . 
 
A/ powołania Komisji Ochrony Środowiska  
 
Do tej komisji zgłoszono następujące kandydatury : 
1. Szczepaniak Krzysztof  
2. .Renata Jankowiak  
3. .Ryszard Woźny ` 
Czy radni zgadzają się na pracę w tej komisji  
 Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili wolę pracy w tej komisji . 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem 
uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowisk  
Uchwała nr II/4/06 została zatwierdzona w następujący sposób  
- za powołaniem komisji w powyŜszym składzie głosowano 12 

radnych  
-  3 radnych wstrzymało się od głosu  
 
 Uchwał nr II/4/06  została zatwierdzona i stanowi zał nr 4 do 
protokoł 
 
Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób: 
 
Jankowiak Renata  Przewodnicząca Komisji 
Krzysztof Szczepaniak – członek Komisji  
 Ryszard Woźny – członek Komisji  
 
 
- b/ powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
 
Tu równieŜ Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski uzyskał 
zgodę radnych na pracę w tej komisji i przeprowadził głosowanie nad 
zgłoszonymi kandydaturami do tej komisji a dotyczą one radnych  
1. Jacka Worocha  



2. .Janiny Pawełczyk  
3. .Tadeusza Walkowiaka  
 
Uchwała nr II/5/06 została zatwierdzona 15 glosami i stanowi zał 
nr 5 do protokołu  
 
Komisja Oświaty ,Kultury i Sportu  ukonstytuowała się w 
następujący sposób: . 
Jacek Woroch  - Przewodniczący Komisji  
Janina Pawełczyk – członek Komisji  
TadeuszWalkowiak – członek Komisji . 
 
  C/ powołania Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych . 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski odczytał nazwiska 
radnych .którzy wyrazili zgodę na prace w tej komisji i są to  
1.Bogdan Dolatowski  
2.Roman Drews  
3.Zbigniew Kiel  
4.Hieronim Szczepaniak  
Następnie  przeprowadził  głosowanie – za podjęciem uchwały 
 nr II/6/06 głosowało 13 radnych  
2 radnych wstrzymało się od głosu . 
Uchwała nr II/6/06 została zatwierdzona i stanowi zał nr 6 do 
protokołu  
 
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych ukonstytuowała  się w 
następujący sposób: 
Roman Drews  Przewodniczący Komisji  
Bogdan Dolatowski – członek komisji  
Zbigniew Kiel – członek komisji 
Hieronim Szczepaniak – członek komisji  
 
 D/zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu miasta i gminy na 
2006 rok .  
. 
Projekt zmian szczegółowo przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 
Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk . 
 
W dyskusji głos zabrali radni  
Radna Janina Pawełczyk ,która zadała pytanie co do. udziału 
Rad rodziców w Rządowym programie Aktywizacji  i wspierania 
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w 
zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze 
edukacyjnym ,czy była określona w tym względzie .kwota udziału 
Rady rodziców w tym  programie .  
Wiem ,Ŝe Rada Rodziców przy szkole w Masłowie przekazała na ten 
cel 960,-zl .  
 



Pani Skarbnik ElŜbieta Juskowiak – nie było określone ile maja dać 
poszczególne rady rodziców ,gdyŜ były takie rady rodziców ,które dały 
to w udziale własnym poprzez tzw. robociznę 
 
Radny Kazimierz Pepliński – czy jest wiadomo ile dzieci jest tym 
programem objęte . 
 
Pani Skarbnik ElŜieta Juskowiak – trudno tu mówić ile dzieci 
zostało tym programem objęte ,jednak tu moŜna powiedzieć ,Ŝe 
wszystkie szkoły podstawowe oraz gimnazjum skorzystało z tego 
programu . 
 
 
 
Radny Jerzy Grzelka – w przedstawione uchwale w pkt.III dot. 
deficytu budŜetu miasta i gminy na 2006 rok jest ujęta 
kwota 224.408,-zł dot.  poŜyczki zaciągniętej w WFOŚiGW ,czy ta 
poŜyczka  juŜ została zaciągnięta i czy juŜ spłacamy odsetki 
Pani ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik Mig – w tej chwili tej poŜyczki 
nie mamy zaciągniętej i takiej  
poŜyczki nie będziemy mieli . 
Jednak konstruując budŜet aŜeby dochody zamknęły się z wydatkami 
musieliśmy mieć taki zapis. 
Jednak wiemy, Ŝe poprzez dokonanie oszczędności w wydatkach takiej 
poŜyczki nie będziemy brali . 
Uchwała która będzie podejmowana w tej sprawie na koniec 2006 roku  
tej kwoty juŜ nie będzie zawierała  
 
Wobec braku dalszych pytań dot. tej uchwały Przewodniczący Rady 
Zbigniew Kierzkowski  przeprowadził głosowanie nad projektem 
uchwały . 
Uchwała nr II/7/06 została zatwierdzona 13 głosami ] 
 2 radnych wstrzymało się od głosu  
uchwała stanowi zał nr 7 do protokołu . 
 
 
  7. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy  
]programu działania na V kadencję . 
 
Program działania na V kadencje został przedstawiony przez 
Burmistrza Henryka Litke  i stanowi zał nr 8 do protokołu . 
 
W tym punkcie obrad Sesji radni nie zadali Ŝądnego zapytania i nie 
zgłosili Ŝadnego wniosku . 
 
  8.Wolne głosy i wnioski . 
 
Głos zabrał Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski ,który 
odczytał Ŝyczenia skierowane na jego ręce dla Rady otrzymane od 
Dyrekcji Spółdzielczego Banku Ludowego w Dolsku . 



 
W kolejności  głos zabrali : radny Jacek Woroch  

 
W pierwszej kolejności swojej wypowiedzi podziękował Panu 
Burmistrzowi za przedłoŜony bardzo ambitny program ,zauwaŜając 
równocześnie ,Ŝe duŜo rzeczy jest do wykonania tylko przy dobrej 
atmosferze pracy  zarówno w Radzie jak i Urzędzie  oraz pozyskiwanie 
funduszy zewnątrz na wykonanie poszczególnych zadań . 
Następne pytanie radny Woroch skierował do Pana Przewodniczącego 
Rady z zapytaniem czego Pan Przewodniczący oczekuje od radnych  i 
jaką aktywnością naleŜy się wykazać w pozyskiwaniu  środków 
unijnych . 
 
Radny Ryszard WoŜny – korzystając z obrad Sesji poruszył sprawę  
rozwoju kultury na wsi poprzez otwieranie świetlic wiejskich ,jednak 
w przypadku wsi Mełpin to w tej chwili jest niemoŜliwe gdyŜ brak tam 
zaplecza kuchennego  jakie w tej sprawie są rozstrzygnięcia . 
 
Radna Janina Pawełczyk – równieŜ poruszyła sprawę świetlic 
wiejskich ,gdzie w Nowieczku jest podobna sytuacja jak w Mełpinie 
,trzeba gruntownie pomyśleć o doposaŜeniu tych świetlic ,gdyŜ ogólnie 
nasze świetlice są w opłakanym stanie . 
 
Radna  Renata Jankowiak  poruszyła sprawę parkingu przy drodze 
wojewódzkiej w Dolsku .Parking ten jest bardzo potrzebny ,zatrzymuje  
się tam duŜo osób, kwitnie tam równieŜ handel, jednak nawierzchnia 
tam jest w fatalnym stanie .NaleŜałoby tam przeprowadzić gruntowny 
remont . 
Zdaję sobie sprawę ,Ŝe przeprowadzenie tego remontu nie naleŜy do 
nas ,jednak proszę o zainteresowanie  tym faktem odpowiednie osoby i 
moŜe wspólnie udałoby nam się to wykonać. 
 
Radny Jerzy Grzelka  

 
Wystąpienie Pana Burmistrza i przedstawienie programu działania na 
V kadencję było bardzo ambitne . 
Jednak niektóre tematy są ciągle powtarzane  od kilku lat np. 
kanalizacja miasta  i szereg innych spraw ,te sprawy naleŜałoby w 
pierwszej kolejności zakończyć . 
Radny Jerzy Grzelka byłby zainteresowany przygotowaniem  przez 
Pana Burmistrza i podległych mu pracowników informacja dot. 
pozyskiwania środków europejskich i unijnych ,z jakich programów 
Urząd korzystał ,jakie w tej chwili zostały złoŜone wnioski i jakie są 
jeszcze w  opracowaniu . 
Przedstawienie takiej informacji pozwoli nam radnym ocenić staranie 
w pozyskiwaniu tych środków  oraz moŜliwości wspierania tych 
inicjatyw . 
DuŜo słyszymy wokół o budowaniu obwodnic ,u nas w tej sprawie nic 
nie słychać. 



Zdaję sobie sprawę ,Ŝe sami nic nie zrobimy, wiem ,Ŝe Śrem na ten cel 
wydał na dokumentacje 1 mln zł/ nas na to nie stać / ,jednak moŜe 
byśmy coś w tej sprawie sami robili . 
Jedną  z inicjatyw to zapoznanie się gdzie ta obwodnica by miała 
przechodzić  i moŜna by było rozmawiać z właścicielami  tych działek 
jaki oni na to mają pogląd ,czy zgodzili by się na wykup ich działek 
czy nie . . 
 
Pan Woroch ma racje odnośnie  dobrej pracy i dobrej atmosfery w 
Radzie i Urzędzie ,dobrze pracując i spokojnie moŜna duŜo zrobić 
Wiemy równieŜ  Ŝe na róŜne sprawy kaŜdy  moŜe mieć inne zdanie   
ale trzeba dojść do konsensusu  i trzeba mieć jakąś wizje pracy  aŜeby  
dojść do porozumienia / 
 
Radny Kazimierz Pepliński  - wszystkie przedstawione wypowiedzi 
bardzo dobre  i wszyscy myślimy o wspólnym dobru całej gminy 
,jednak jak moi poprzednicy równieŜ chciałby poruszyć problemy 
jakimi boryka się moja wioska Wieszczyczyn . 
Jest to podobnie brak świetlicy  oraz remont drogi przez Drzonek do 
Wieszczyczyna . 
Wiem, Ŝe jest to droga powiatowa  więc będzie to apel do radnych 
powiatowych  
 
Wobec braku dalszych zapytań ze strony radnych Przewodniczący 
Rady podziękował za ich wypowiedzi i poprosił Pana Burmistrza o 
udzielenie odpowiedzi .. 
Głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka  
Odpowiedz dla radnego Ryszarda WoŜnego  
- jeŜeli chodzi o świetlicę w Mełpinie to sprawa przedstawia się 

następująco 
 
- w roku 2006 został przełoŜony dach na tym obiekcie i od tego 

rozpoczęliśmy   i uwaŜam ,Ŝe dalszy ciąg remontu tej świetlicy 
-  nastąpi w przyszłym roku /, 
-  
- odnośnie wypowiedzi Pani radnej Renaty Jankowiak dot. 

remontu parkingu w Dolsku to równieŜ jestem zdania, Ŝe ten 
parking wymaga natychmiastowego remonty nawierzchni . 

- Jednak tak jak juŜ zostało stwierdzone nie jest to nasz parking jest 
usytuowany przy drodze wojewódzkiej  i to naleŜy do tej drogi . 

- Będę jednak w tej sprawie rozmawiał i moŜe by nam się udało go 
wspólnie z województwem wyremontować przy naszej 
partycypacji  w kosztach , 

-  
- -sprawa remontu świetlicy w Nowieczku przedstawia się  w ten 

sposób, Ŝe jest brak zainteresowania ze strony mieszkańców 
,musimy znaleść czas na wspólną  rozmowę  z mieszkańcami  i 
będzie  ku temu okazja przy zebraniach wyborczych na sołtysów . 

- Mieszkańcy sami musza podjąć taka inicjatywę  i wspólnie z 
Urzędem zagospodarować ten obiekt . 



- Takie potrzeby występują równieŜ w innych wioskach . 
 

Natomiast jeŜeli chodzi o wypowiedzi Pana radnego Jerzego Grzelkę 
to dziękuje za te wypowiedzi  i za dobre podsumowanie 
przedstawionego programu działania . 
Jestem równieŜ tego samego zdania ,Ŝe dobra współpraca rodzi dobre 
pomysły. 
JeŜeli  chodzi o obwodnicę w Dolsku to w zasadzie nie mogę duŜo 
powiedzieć ,wiemy ile Śrem wydał na opracowanie dokumentacji ,my 
na to sobie nie moŜemy pozwolić bo z czego . 
Jednak nie uchylam się  od działalności  w tym kierunku i najlepszym 
wyjściem  będzie opracowanie załoŜeń do wstępnych rozmów w tym 
kierunku . 
Sprawa remontu drogi z Drzonku do Wieszczyczyna / dotyczy to 
odpowiedzi na pytanie zadane przez Pana radnego Kazimierza 
Peplińskiego/ to według uzyskanych informacji jakie posiadam zadanie 
to zostało ujęte w budŜecie powiatu na rok 2007 łącznie z chodnikiem 
przez wieś. 
Druga  sprawa poruszona przez Pana radnego to brak świetlicy w 
Wieszczyczynie . 
W tym kierunku teŜ poczyniliśmy pewne kroki ,rozmawiamy na ten 
temat z Agencją nieruchomości Rolnych ,gdyŜ chcemy  od nich 
uzyskać pomieszczenie  po byłej kotłowni ,która nie jest juŜ uŜywana 
jako kotłownia i zaadoptować to na świetlicę wiejską.. 
Rozmowy jednak utknęły w miejscu ,gdyŜ Agencja wymaga dość duŜą 
ilość dokumentów ,które Urząd  przygotowuje i mam nadzieje ,Ŝe uda 
nam się to sfinalizować i urządzić tam dla Wieszczyczyna świetlicę 
wiejską. 

 
 

Po wyczerpaniu odpowiedzi na zadane pytania przez radnych 
Przewodniczący Rady zapytać się czy ktoś z publiczności chce zadać 
pytanie . 
 
Głos zabrał Pan Zbigniew Śmieiński ,który poruszył następujące 
tematy : 
- sprawa cmentarza – brak tam ubikacji  do kogo się w tej sprawie 

zwrócić, 
-  dlaczego nadal przy cmentarzu nie ma kontenerów na śmieci i 

wtedy by mogła być segregacja opadów, 
- - co dalej ze świetlicą w Księginkach przecieŜ obiekt niszczeje, 

nikt się tym nie interesuje , 
- - wszyscy poruszali tutaj funkcjonowanie świetlic na wsiach 

przecieŜ w Dolsku takiej świetlicy teŜ nie ma , 
- jako mieszkaniec Dolska interesuje się tym co się tu dzieje  i często  

jeŜeli mogę przychodzę na obrady Sesji ale są mieszkańcy ,którzy 
by chcieli przyjść a nie mogą bo sesje odbywają się w dogodnych 
tylko dla radnych i urzędników godzinach  



- Panowie radni zastanówcie się czy nie naleŜałoby  przenieść 
obrady na godziny popołudniowe ,przecieŜ wy macie być dla 
społeczeństwa a nie społeczeństwo dla was .. 

 
Odpowiedzi na zadane pytania przez Pana  Śmieińskiego udzielił 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski ,który wyjaśnił, Ŝe 
wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi cmentarza powinien zająć się 
ksiądz Proboszcz przecieŜ cmentarz naleŜy do niego . 
Dziękuję jednak za zapytanie ze strony Pana Śmieińskiego i postaram 
się tym tematem zainteresować Księdza Proboszcza  
Dalszych odpowiedzi na zapytania Pana Śmieińskiego  udzielił 
Pan Burmistrz Henryk Litka   
- sprawa urządzenia świetlicy w Dolsku teŜ powinna znaleść swój 

finał ,gdyŜ jest juŜ prawie zakończony  remont domu sportowca 
,gdy będzie budynek podłączony do gazu to będzie to 
pomieszczenie odpowiednio wykorzystane qłównie   na świetlicę . 

- Wiem, Ŝe młodzieŜ moŜe równieŜ korzystać ze świetlicy w 
straŜnicy  

Natomiast jeŜeli chodzi o świetlice w Księginkach to w tej chwili 
czekamy na dzierŜawcę lub najemcę tego obiektu . 
Wszystko co w tej chwili w tej sprawie moŜemy zrobić to czekać 
wiemy, Ŝe obiekt niszczeje ale proszę nam wskazać co my w tej 
sytuacji moŜemy zrobić . 

 
Pani Krystyna Trybu ś -  poruszyła bardzo istotną sprawę  ,która 
według Pani Trybuś powinna zostać załatwiona w podobny sposób jak 
udało się częściowo utwardzić boisko szkole .. 
Chodzi mianowicie o przeprowadzenie remontu  dojścia  do osiedla 
Jaskółki /dojście od strony ul. Kościańskiej  za salą gimnastyczną / 
PrzecieŜ to jest jedyne dojście do tego osiedla z tej strony a tam nie 
moŜna w ogóle przejść, czy nie moŜna by było tego zrobić sposobem 
gospodarczym podobnie jak zrobiono boisko szkolne tzn. płytkami z 
odzysku . 
Przewodniczący Rady Zbigniew Kierzkowski – podziękował Pani 
Trybuś za słuszne spostrzeŜenia i teŜ jest zdania ,Ŝe naleŜy tu coś zrobić 
aŜeby ułatwić mieszkańcom  dojście do swoich posesji .- 
 
Pan Tadeusz AnyŜewski poruszył bardzo istotna sprawę mianowicie 
zagroŜenie jakie istnieje poprzez rosnące drzewa przy liniach 
wysokiego  napięcia, gdzie gałęzie zagraŜają tym linią i naleŜałoby 
dokonać przeglądu gdzie to występuje . 
Miedzy innymi  jest tak przy przedszkolu w Dolsku i tym się proszę 
zainteresować  bo jak dojdzie do jakieś tragedii to wtedy będziemy 
wiedzieli co zrobić . 
Nikt jednak nie wie kto to ma zrobić stąd prośba do Pana Burmistrza o 
zainteresowanie się tym problemem . 
Przewodniczący Rady – Pana spostrzeŜenie w tym względzie są bardzo 
trafne i stąd prośba aŜeby to co naleŜy do Urzędu niech zrobi Urząd  a 
co energetyka to energetyka ,naleŜy  wystosować w tej sprawie pismo 
do energetyki z prośba o zainteresowanie się tym problemem  . 



 
Radna Renata Jankowiak – ten problem który został poruszony przez 
Pana AnyŜewskiego występuje we wszystkich wioskach ,tak Ŝe moŜe 
nawet Komisja Ochrony Środowiska ponownie dokona wizytacji 
wiosek i równieŜ zainteresuje się tym problemem . 
 
Wobec braku dalszej dyskusji głos zabrał Przewodniczący  Rady 
Zbigniew Kierzkowski  ,który podziękował wszystkim za udział w 
Sesji i zakończył obrady II Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant      Przewodniczący Rady  
 
Stefania Gagat     Zbigniew Kierzkowski 

 
 
 


