
     P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/06   
 
 
     z Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk   
 
     odbytej w dniu 29 marca 2006 roku  

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dolsk .  
 
 
 
  ad.1 Otwarcie Sesji RMiG Dolsk  
 
   Otwarcia XXXV Sesji RMiG dokonał Przewodniczący Rady  
  Eugeniusz Mądry ,który powitał radnych oraz zaproszonych gości . 

Stwierdził, że na ogólną liczbę radnych 15 na sali obecnych jest 14 radnych 
wobec czego Rada władna jest  do podejmowania uchwał./lista obecności 
stanowi zał nr 1 do protokołu  
 
 
Ad.2 Przyjęcie programu Sesji . 

Następnie Przewodniczący Rady Eugeniusz Mądry odczytał 
proponowany porządek obrad sesji . 
Jednocześnie zwrócił się z zapytaniem czy ktoś z radnych chciałby wystąpić o 
poszerzenie lub zmianę porządku obrad . 
Radni do proponowanego porządku obrad nie wnieśli żadnych poprawek. 
Natomiast w tym punkcie obrad sesji głos zabrał Burmistrz  MiG Henryk Litka 
,który poprosił o wycofanie z porządku obrad sesji  uchwały dot.  regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Dolsk .z uwagi na 
to, że jest  sugestia ze strony radnych ażeby jeszcze raz na posiedzeniach 
komisji szczegółowo omówić ten regulamin . 
Przewodniczący Rady poprosił radnych o głosowanie nad proponowanymi 
zmianami w porządku obrad sesji . 
Radni jednogłośnie glosowali za zmianami w proponowanym porządku obrad 
sesji . 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji  
 
 Protokół z obrad poprzedniej Sesji był wyłożony w Biurze Rady / w  
okresie dwóch tygodni przed obradami dzisiejszej sesji /- radni do protokołu 
nie wnieśli żadnych uwag. . 
 
ad.4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej .  
 
 Informację przedłożył Burmistrz MiG Henryk Litka / informacja 
stanowi zał  nr 3 do protokołu . 
Radni do złożonej przez Burmistrza informacji nie wnieśli żadnych zastrzeżeń 
i zapytań . 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Mądry podziękował Burmistrzowi za 
przedłożone sprawozdanie . 
 



Ad. 5 Podjęcie  uchwał   
 
 Ad.1 absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk  
 
Głos w kolejności zabrali  
- Burmistrz MiG Henryk Litka ,który przedstawił informację z wykonania 

budżetu za rok 2005 . 
- Szczególny nacisk w swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślił przy 

przedstawianiu wykonani inwestycji oraz procedurę pozyskiwania środków 
na wykonanie tych inwestycji . 

- Radni do przedłożonego przez Burmistrza MiG sprawozdania nie wnieśli  
- żadnych zastrzeżeń oraz zapytań . 
- Wykonanie budżetu było omawiane na wszystkich komisjach Rady . 

 
W kolejności głos zabrał Przewodniczący Komisji Inwestycji i Spraw 
Gospodarczych  Roman Drews, który odczytał  stanowisko Komisji Inwestycji 
i Spraw Gospodarczych  w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu  budżetu za 
rok 2005 . 
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych stwierdziła ,że budżet miasta i 
gminy za rok 2005 wykonany został prawidłowo i komisja wydała w tym 
zakresie opinie pozytywną. 
 
Następne wystąpienie to wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Zbigniewa Kierzkowskiego, który poinformował radnych, że Komisja 
Rewizyjna 2w dniach 9 i 10 marca  2006 roku przeprowadziła kontrole w 
zakresie wykonania budżetu za rok 2005 . 
Komisja stwierdziła, że budżet miasta i gminy w roku 2005 został wykonany 
prawidłowo, w toku realizacji zaplanowanych zadań stosowano obowiązujące 
regulacje prawne . 
Kierowano się przy tym kryterium celowości wydatkowania środków 
publicznych i zasadami gospodarności . 
Następnie  odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej/ podpisany przez wszystkich 
członków komisji / o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i  Gminy  
prosząc Pana Przewodniczącego o wystąpienie do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu o zaopiniowanie wniosku . 
 
W odpowiedzi głos zabrał Przewodniczący Rady Eugeniusz Mądry ,który 
stwierdził, że wniosek został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z prośbą o wyrażenie opinii o przedłożonym wniosku . 
Regionalna Izba Obrachunkowa  przesłała na ręce Przewodniczącego Rady 
uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej ,KTÓRA TO 
uchwałę Przewodniczący Rady odczytał w całości – opinia pozytywna  
Radni w tym punkcie nie wnieśli żadnych zapytań i uwag. 
W kolejności głos zabrała Pani Skarbnik Elżbieta Juskowiak, która  odczytała 
Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2005 rok . 
Opinia pozytywna z uwagami . 
Wobec braku dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za rok 2005 Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad 
projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi . 



Uchwała nr XXXV/204/06  została zatwierdzona jednogłośnie 14 glosami i 
stanowi zał nr 4 do protokołu . 
 
Glos  zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który podziękował w imieniu 
własnym i wszystkich pracowników za tak duże zaufanie  i udzielenie 
absolutorium . 
 

b/zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 
2006 , 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG, która 
wyjaśniła ,że dochody  i wydatki zwiększa się o kwotę 127.465,-zł . 
Dotyczy to takich działów jak transport i łączność – 10000 zł z przeznaczeniem 
na materiały do budowy chodników przy drogach gminnych , 
Administracja publiczna  - 3.956,-zsl na zakup usług związanych z promocja 
gminy , 
- zwiększa się plan udziału gminy w podatku dochodowym od osób 

fizycznych o kwotę 9.956,.-zł,- dokonuje się zwiększenie subwencji 
oświatowej na rok 2006 o kwotę 10.384,-zl – na podstawie pisma 
Wojewody  zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone – świadczenia 
rodzinne o kwotę 93.000,-zł. 

 
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli żadnych  uwag 
Przewodniczący .Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały . 
Uchwała nr XXXV/205/06 została zatwierdzona jednogłośnie i stanowi zał 
nr 5 do protokołu  
 
 
 
C/przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG ,która 
wyjaśniła, że warunkiem umorzenia kwoty 66.000,-zł  tj. 30% zaciągniętej w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu pożyczki wynikającej z umowy nr 112/P/Po/OW/02  na zadanie 
inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dolsku I etap było 
przeznaczenie umorzonej kwoty na przedsięwzięcie z zakresu ochrony 
środowiska . 
W związku z takimi uwarunkowaniami proponuje się tą umorzona kwotę 
przeznaczyć na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dolsku V etap 
 
Radni w tym zakresie nie mieli żadnych zapytań . Przewodniczący Rady 
przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały . 
 
Uchwała nr XXXV/206/07 została zatwierdzona jednogłośnie i stanowi zal 
nr 6 do protokołu . 
 
 
 
 



d/przeznaczenia części umorzonej pożyczki z wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu . 

  
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik 

MiG, która przedstawiła takie samo uzasadnienie jak w poprzednio 
podjętej uchwale  zaznaczając  jednocześnie ,że dotyczy to kwoty 
48.750,-zł 

 
Radni do proponowanej uchwały nie wnieśli żadnych poprawek 

oraz zapytań . 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem 

uchwały  
Uchwała Nr XXXV/207/06 została zatwierdzona 

jednogłośnie i stanowi zał nr 7 do protokołu . 
 
 
E/sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak 

Sekretarz MiG  a dotyczy to lokali mieszkalnych w budynku 
usytuowanym w Nowieczku nr 32 . 

Najemcy lokali mieszkalnych złożyli wnioski do tut .Urzędu  o 
umożliwienie wykupu lokali na własność . 

Decyzja w sprawie sprzedaży jest uzasadniona z tego względu 
że w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Dolsk na lata 2002-2007 zaplanowano sprzedaż lokali 
mieszkaniowym we wsi Nowieczek . 

Radny Ryszard Duszczak – jakiego budynku to dotyczy i kto 
tam mieszka  

Pani Sekretarz Liliana Lenarczyk Zurczak  dotyczy to 3 
mieszkań i wszyscy lokatorzy wyrazili chęć kupna tych mieszkań . 

Te 3 mieszkania to jest to cały budynek  
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem 

przedstawionej uchwały . 
 
Uchwała nr XXXV/208/06 została zatwierdzona jednogłośnie 

i stanowi zał nr 8 do protokołu . 
 
 
F/określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia 

wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Dolsk z tytułu 
należności pieniężnych ,do których nie stosuje się przepisów ustawy 
– Ordynacja podatkowa ,udzielania ulg w spłacaniu tych należności  
oraz określania organu do tego uprawnionego . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak 

Sekretarz MiG ,która  w uzasadnieniu powiedziała, że należności o 
których mowa w uchwale są należnościami wynikającymi ze stosunku 



cywilnoprawnego albo należności ustalone przed podmiot nie mający 
statusu organu podatkowego. 

Będą to między innymi opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 
gruntu, czynszu najmu i dzierżawy czy należności z tytułu zbycia 
mienia gminy . 

W projekcie uchwały wymieniono również przesłanki 
uprawniające do umorzenia i rozłożenia na raty oraz odroczenia spłaty 
należności wskazując jednocześnie Burmistrza i kierowników jednostek 
organizacyjnych jako uprawnionych do dokonywania tych czynności . 

Radny Zbigniew Kierzkowski – czy jest taka możliwość, że 
gmina może sprzedać ten dług . 

Liliana Lenarczyk Zurczak – takiej możliwości przy 
redagowaniu tej uchwały nie braliśmy pod uwagę . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – wiemy wszyscy jak wygląda 
sprawa sprzedaży tych długów  i to nie mieści się w naszych 
możliwościach . 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem 
przedstawionej uchwały  

Uchwała nr XXXV/209/06 została zatwierdzona jednogłośnie 
i stanowi zał nr 9 do protokołu  

 
 
G/.przyjęcia zmian w Statucie Związku  

 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz MiG Henryk Litka ,który 

w uzasadnieniu powiedział, że  podjęcie tej uchwały pozwoli na 
przyjęcie do związku 3 nowych gmin i dotyczy to gmin Granowo, 
Kamieniec, Rakoniewice . 

Radni do projektu nie wnieśli do projektu nie wnieśli żadnych 
zastrzeżeń i zapytań . 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem 
uchwały . 

Uchwała nr XXXV/210/06 została zatwierdzona jednogłośnie 
i stanowi zał nr 10 do protokołu . 

 
 
H/przyjęcia zmian w Statucie Związku . 
 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz MiG Henryk Litka ,który 

wyjaśnił, że uchwała dotyczy tego samego związku i niektóre zmiany w 
tej uchwały dot. spraw  porządkowych m. innymi kto może 
prezentować gminę  oraz jaki okres kadencyjności jest dla osób 
wchodzących w skład zarządu tego związku . w związku . 

 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 
Przewodniczący Rady przseprow3adził głosowanie nad 

projektem uchwały  
 Uchwała nr XXXV/211/06 została zatwierdzona 

jednogłośnie i stanowi zał nr 11 do protokołu . 
 



 
 
 
 
 
  Ad. 6Interpelacje i wnioski radnych . 
 
   Radny Ryszard Duszczak – 

- czy gmina wie coś na temat  budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
i czy są z tego tytułu jakieś dotacje , 

 
Radny Bogdan Dolatowski  

- proszę o zainteresowanie się sprawa zniszczonej drogi gminnej w Lipówce 
,która w tej chwili jest nieprzejezdna / dot. drogi  do żwirowni Pana 
Rogackiego / 

 
Radny Wiesław Paszczak  - 
- kilkakrotnie poruszałem już sprawę doprowadzenia wody do gospodarstwa 

Pani Wojciechowskiej ,było to obiecane i przez 4 lata naszej kadencji nic 
się w tej sprawie nie zrobiło. 

- Druga sprawa to ciągle słyszymy o gminach nadobrzańskich i wszyscy 
liczyliśmy ,że na wioskach będzie kanalizacja  czy to może w ogóle 
nastąpi.  

- Zarówno my radni obiecywaliśmy dużo naszym wyborcom ale to również 
dotyczy Pana Burmistrza on tez dużo wszystkim obiecał i nic z tego nie 
wychodzi nic się nie robi w tych sprawach .  

- Nasza kadencja się kończy a my z obietnic nic nie wykonaliśmy . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  
- sprawa przydomowych oczyszczalni wygląda w ten sposób, że nie możemy  

myśleć w twej chwili o oczyszczalniach przydomowych ,gdyż musimy 
myśleć o kanalizacji całej gminy ,natomiast te odległe gospodarstwa będą 
objęte przydomowymi oczyszczalniami / to będzie mniejszy koszt /. 

- I to dopiero będzie się łączyło z naszym budżetem w  tej chwili nie ma 
mowy o żadnych dotacjach do przydomowych oczyszczalni nie mamy do 
tego żadnych podstaw . 

- Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedz radnego Paszczak to bardzo się 
dziwię jego wypowiedzią, gdyż na każdej z sesji mówię o poczynaniach w 
gminach nadobrzańskich . 

- Pracujemy tam bardzo ażeby pozyskać te fundusze ,wszystko idzie dość 
opornie ,władze się do góry ciągle zmieniają i to tez powoduje  pewne 
opóżnienia . 

- W sierpniu  powinniśmy otrzymać już pewne odpowiedzi jak to dalej się 
potoczy  

- Wiemy, że naszej dotychczasowej pracy w tych gminach nadobrzańskich 
nie widać zawsze to co się dzieje na budowie jednak chcę wszystkich 
zapewnić że pracujemy tam bardzo ostro  i proszę nas zrozumieć ,że 
robimy tam wszystko co jest możliwe ażeby te fundusze zdobyć. 

- Wszystkie zmiany personalne w ministerstwach powodują to ,że to się 
wszystko przedłuża w czasie  i albo zdążymy z otrzymaniem tych środków 



albo nie ,wtedy powstanie nowy problem i będziemy musieli starać się o 
pozyskanie środków  w innych funduszach  

- Choć  wiemy, że środków unijnych jest bardzo dużo ale przeszkód w ich 
otrzymaniu jeszcze więcej . 

- Jeżeli chodzi o drogę w Lipówce do Pana Siekierkowskiego  to wiemy ,że 
jest ona bardzo zniszczona przez właścicieli żwirowni jednak wszelkie 
uzgodnienia były dokonane w powiecie odnośnie uruchomienia tej żwirowi 
i tym samym użytkowania drogi . 

- Radny Dolatowski Bogdan – tak właściciel żwirowni próbuje to wszystko 
naprawić ale to  tam robi to niczemu nie służy ,nawozi ziemi ,gdy pada 
deszcz to wszystko spływa i droga jest nadal nieprzejezdna  . 

- Drogę zniszczył Rogacki a sobie nic z tego nie robi . 
- Burmistrz MiG Henryk Litka  my jako Urząd zbyt póżno dowiedzieliśmy 

się o tych zniszczeniach ,jednak jestem po rozmowie ze Sremem i wspólnie 
tą sprawą się zajmiemy . 
 
Odnośnie założenia wodociągu do gospodarstwa Pani Wojciechowskiej to 
też to mamy na uwadze ,gdyż co roku doprowadzamy do tych odległych 
gospodarstw wodę i jak będziemy posiadali  jeszcze w tym roku środki to 
postaramy się to zrobić. 
 
Radny Ryszard Duszczak – wiemy ,że istnieje takie pojęcie jak natura 2000 
czy nasze tereny też tam są wymienione  . 
-sprawa remontu dróg ,przecież jak się jedzie tą drogą c Dolsk do Sremu to 
są  takie dziury  czy nikt tego nie widzi ,kiedy drogowcy się tym zajmą. 
 
Radny Stanisław Porzucek – jadąc na sesje widziałem ,że tym problemem 
się już zajęto . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  

- w tej sprawie tzn. remontu  tych dróg po okresie zimowym już kilkakrotnie 
rozmawiałem i pisałem do odpowiednich służ ,widzę że jeszcze nie bardzo 
się do tego przyłożono i jeszcze raz zainteresuję tych tematem odpowiednie 
osoby i instytucje. 

- Natomiast jeżeli o naturę 2000 to dotyczy to stworzenia obszarów  które są 
chronione i takie obszary na naszym terenie istnieją / szczegółowy wykaz 
znajduje się w referacie gospodarczym /. 

- Gdybyśmy nie byli tym objecie  to było by to na nasza niekorzyść ,gdyż to 
nam dało pewne uprawnienia w pozyskiwaniu środków europejskich  i z 
tego mocno skorzystaliśmy . 

- ] 
- Radny Stanisław Wojciechowski  -  
- Poruszył sprawę stawu  p.pożarowego w Małachowie z prośba o 

uporządkowanie tego terenu .  
 

Radny Onufry Dworczak  
 W tym roku nakazy były doręczane przez sołtysa tak jak co roku to 

dlaczego sołtysi otrzymali za to doręczenie dodatkowe pieniądze, przecież w 
poprzednich latach to należało do obowiązku sołtysa . 

 



Burmistrz MiG Henryk Litka – ustawa o finansach publicznych w tym roku 
pozwalała  dostarczać nakazy przez pocztę , pracownikom  Urzędu lub 
sołtysami jeżeli ci będą zatrudnieni na umowę o pracę . 

Tak też postąpiliśmy  ,zawarliśmy z sołtysami umowy o pracę na okres 2 
tygodni i za ta pracę otrzymali oni wynagrodzenie w zależności od ilości 
nakazów . 

W ostatnich jednak dniach ukazała się nowelizacja tego rozporządzenia  
I w przyszłym roku to może wyglądać zupełnie inaczej . 
Jeżeli jednak była możliwość dostarczania tych nakazów za pieniądze to 

dlaczego sołtysi nie mieli tego otrzymać . 
 
Radny Roman Drews –co z wydzierżawieniem sali w Księginkach  
Burmistrz MiG  - na poprzedniej Sesji mówiłem ,że znalazł się chętny na 

wydzierżawienie tego obiektu ,jednak do podpisania umowy nie doszło i obiekt 
jest nadal do wydzierżawienia  

Radny Zbigniew Kierzkowski  
Poruszył ponownie sporawe zniszczonej drogi w Lipówce czy to nie 

powinno być zawarte w warunkach pozwolenia na eksploatacje tego terenu ,że 
w przypadku zniszczenia drogi to właściciel żwirowni winien ja naprawić 
niezwłocznie  .  

Burmistrz Mi G Henryk Litka – tak uwagi Pana radnego są bardzo słuszne 
tak to powinno wyglądać ,jednak to wydaje starostwo ,my musimy ta sprawę 
doprowadzić do końca 

Radny Ryszard Duszczak – Urząd powinien zapoznać się z uzgodnienami 
w tym zakresie  i trzeba się z tym problemem szybko uwinąć tak ażeby droga 
było przejezdna . 

Radny Bogdan Dolatowski – droga powinna być naprawiona przez Pana 
Rogackiego ,przecież to jest droga do niego  i on ja zniszczył . 

 
Radny Wiesław Paszczak – mówiono tu o dziurach w drogach ,ja miałem 

taka sytuacje w Masłowie ,gdzie przy SKR była duża dziura ,przyjechali 
naprawili tylko ta dziurę  chociaż obok były inne. 

I co miałem w tym wypadku zrobić interweniowałem  i nic z tego nie 
wynikło. 

Tak ,że w tym wypadku Urząd też robi wszystko ale zarówno powiat i 
województwo nic nie robią . 

 
 
Ad. 7 Wolne głosy i wnioski  
 
Pani Krystyna Trybuś – dobrze jak ty słyszeliśmy, że nie doszło do 

wydzierżawienia Księginek bo jak mi wiadomo to nie byłby dobry dzierżawca 
,już robić rozeznania ile młodzieży będzie przychodziło na dyskotekę  i 
nakłaniał ich do udziału w dyskotece i z tego powodu zrezygnował. 

Lepiej że to nastąpiło przed czasem może by było następne kłopoty] 
z tego powodu . 
 
Pan Czesław Piskorki  
Kilkakrotnie już zabierałem głos na Sesjach i wszyscy radni dobrze znają 
moje problemy i liczę na to ,że tymi problemami się zajmą szczególnie  



sprawa tej nieszczęsnej drogi . 
Teraz chciałbym radnych zainteresować inna sprawą tzn. niesłuszne 
pobieraniem  pieniędzy za doprowadzenie wody oraz kanalizacji ,gdzyz sa 
już wyroki sądów w tych sprawach, gdzie wszędzie sa wyroki na rzecz 
mieszkańców . 
Pobieranie tych opłat jest niesłuszne ,gdyż to jest przymus . 
Wszystkie takie sprawy powinny być przeprowadzone przez referendum a 
na terenie tej gminy takie referendum się nie odbyło. 
Myśmy na osiedlu wpłacali kwotę 1300,zł  i to miało być wpłaco0ne po 
połowie ,jednak jak wiem  
Urząd nic do tego nie dopłacał ,myśmy sami założyli ten wodociąg chociaż 
to jest zadaniem Urzędu .  
Złożyłem pismo do Burmistrza o zwrot tych 1300,-zl i najlepszym  
wyjściem byłoby zwołanie zebrania wszystkich właścicieli działek ażeby 
ich o tym poinformować . 
Proszę Pana Przewodniczącego ,któremu wręczam kopie tego pisma o 
zainteresowanie się również ta sprawą i wspólne doprowadzenie do końca 
tj. zwrotu tych 1300,-zł. 
 
Burmistrz MiG –Henryk Litka – tak takie pismo wpłynęło do mnie w 
poniedziałek i odpowiednie osoby w Urzędzie zajmą się wyjaśnieniem tej 
sprawy i otrzyma Pan Odpowiedz na piśmie . 
Natomiast jeżeli chodzi o zwołanie zebranie na Osiedlu to musi być jakiś 
cel zwołania takiego zebrania w tej chwili ja takiego celu nie widzę. 
 
Ad. 8 Zakończenie obrad Sesji  
 
Przewodniczący Rady Eugeniusz Mądry stwierdził, że porządek  obrad 
Sesji został wyczerpany podziękował wszystkim za udział i zakończył 
obrady XXXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 

 

Protokolant     Przewodniczący Rady  
 
Stefania Gagat     Eugeniusz Mądry 

 
 
 


