
 
 
 
    P R O T O K Ó L  
 
 
 
  Z VII Sesji Rady Miasta i Gminy  
  Odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 roku  
 
 
   Ad.1. Otwarcie VII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
 

Otwarcia VII Sesji Rady Miasta i Gminy  dokonała Przewodnicząca Rady 
Janina Pawełczyk ,która poinformowała radnych ,ze na Sali jest obecnych 13 
radnych  wobec czego Rada władna jest do podejmowania uchwał / lista 
obecności stanowi zał.. nr 1 do protokołu / 
 
  Ad.2 Zatwierdzenie porządku obrad Sesji . 
 
 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  odczytała proponowany 
porządek obrad Sesji / radni porządek obrad otrzymali wraz z zaproszeniem na 
dzisiejszą Sesje /. Z zapytaniem czy ktoś z radnych wnosi o poszerzenie 
porządku obrad Sesji . 
Radni nie wnieśli   Ŝadnych poprawek . 
Natomiast głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy z prośba o poszerzenie  
porządku obrad o podjęcie uchwały dot. udzielenia pomocy dla powiatu na 
budowę chodników przy drogach powiatowych . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddał ta propozycje pod głosowanie 
. 
Radni jednogłośnie 13 głosami zatwierdzili nowy poszerzony porządek obrad 
Sesji  
 
  Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk . 
 
Zabierając  w tym punkcie obrad głos  Przewodnicząca  Rady Janina 
Pawełczyk stwierdziła, Ŝe protokół taki został sporządzony i znajduje się w 
Biurze Rady . 
Radni do protokołu nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń. 
 

Ad.4 Przedstawienie informacji przez Burmistrza z działalności 
międzysesyjnej . 

 
 

Informacja z działalności międzysesyjnej została przedstawiona przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Litka / informacja stanowi zał. nr 3 do 
protokołu  



Radni do przedłoŜonego przez Burmistrza sprawozdania nie  zgłosili 
Ŝadnych zapytań . 

 
 
Ad 5. Przedstawienie sprawozdań przez : 
 
a/ Zakładu Gospodarki Komunalne w Dolsku  

Sprawozdanie zostało przedstawione przez Dyrektora Zakładu Gospodarki 
 Komunalnej Pan Andrzeja Ratajczaka / informacja stanowi zał.. nr 4 do 
protokołu  
 

b/ Ośrodek Pomocy Społecznej . 
Sprawozdanie zostało przedstawione przez Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej Panią Alicj ę Olschak – sprawozdanie stanowi zał.. nr 5 do 
protokołu  

 
c/ Miejsko Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych – sprawozdanie w imieniu Pani Przewodniczącej  Komisji 
Marii Schnaider przedstawiła Pani Katarzyna Chojnacka – sprawozdanie 
stanowi zał.. nr 6 do protokołu .. 

 
Głos następnie zabrała Pani Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy 

Janina Pawełczyk która zwróciła się do radnych z zapytaniem czy ktoś z 
radnych ma pytania do przedstawiających sprawozdania . 

Radny Kazimierz Pepliński – w sprawozdaniu przedstawionym  przez 
Panią Olschak słyszeliśmy ,ze OPS obsługuje  3 gminy ,czego to dotyczy  

Pani Alicja Olschak – to dotyczy wyprawek szkolny ,gdzie młodzieŜ z 
niektórych wiosek  uczęszcza do szkol na terenie innych gmin  np. ze wsi 
BłaŜejewo do gminy KsiąŜ . 

 
Pan Burmistrz MiG Henryk Litka  – podziękował  za przedstawione 

sprawozdania  z których wynika ,ze wszystkie te jednostki pracują bardzo 
dobrze stąd podziękowania za dotychczasową pracę  i Ŝyczył wszystkim aŜeby 

te jednostki pracowały na takim wysokim poziomie. 
 
Do tego czasu udział w Sesji brało 13 radnych  po przerwie udział w 

obradach wzięło 14 radnych /przybyła radna Pani Wiesława Szermelek . 
 
Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach  
 

a/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów 
formularzy i informacji i deklaracji podatkowych . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta  Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe  uchwała w 
sprawie określenia tych wzorów  została podjęta  23 lutego  2011 roku 
jednak RIO wykazało pewne drobne nieprawidłowości stąd wywołanie 
tej uchwały okazało się konieczne . 
Wobec braku dyskusji Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała 
projekt uchwały pod głosowanie  



Uchwała nr  VII/43/11 została zatwierdzona 14 glosami i stanowi 
zał. nr 6 do protokołu . 

 
 
 
b/ ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 

Kierownik Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do uchwały 
powiedziała ,ze zmieniła się ustawa o ochronie środowiska ,która 
pozwala na udzielania dofinansowań do takich zadań stąd  konieczność 
podjęcia tej uchwały ,gdzie zawarte są zasady udzielani tych  
dofinansowań . 

Podjęcie tej uchwały pozwoli na składanie wniosków  chociaŜ 
nie natychmiast gdyŜ uchwała w chodzi w Ŝycie po jej ogłoszeniu . 

Radny Kazimierz Pepliński – w tym roku chcemy wydać na 
ten cel 24 tys. zł skąd te środki będą pochodzić. 

Pani ElŜbieta Juskowiak – mamy to zaplanowane  ze środków  
z zanieczyszczania atmosfery oraz środki z roku ubiegłego na kwotę 
około 24 tys. zł. 

Wobec braku dyskusji Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  
Poddała projekt uchwały pod glosowanie. 
Uchwała nr VII/44/11 została zatwierdzona  14 głosami i 

stanowi zał. nr 7 do protokołu . 
 
c/przekształcenia Przedszkola Samorządowego w 

Wieszczyczynie  
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 

Referatu Obywatelskiego uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe podjęcie tej 
uchwały zamyka  procedurę przekształcenia tego Przedszkola w filie 
Przedszkola w Dolsku. 

Uchwała która była podjęta w lutym  to uchwała która mówiła o 
zamiarze tej procedury przekształcenia .przedszkola . 

Przy podjęciu tej uchwały Przedszkole Samorządowe w 
Wieszczyczynie będzie filą  Przedszkola w Dolsku z dniem  

1września 2011 roku . 
 
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli 

Ŝadnych zapytań  
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  
Poddała projekt uchwały pod glosowanie . 
Uchwała nr VII/45/11 została zatwierdzona 14 glosami i 

stanowi zał.. nr 8 do protokołu . 
 
d/zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz 

uŜytkowników wieczystych . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska ,która 

wyjaśniła, Ŝe uŜytkownicy działek wieczystego uŜytkowania wystąpili z 
wnioskiem o umoŜliwienie nabycia tych działek na własność 



Wniosek złoŜyły 2 osoby   
Nie moŜe to być w formie przekształcenia tylko w formie 

sprzedaŜy   
Radny Kazimierz Pepliński – wobec tego cena będzie po 

wycenie . 
Pani Maria Marchlewska – tak cena tych działek będzie po 

wycenie przez rzeczoznawcę . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 

uchwały pod głosowanie. 
Uchwała nr nr VII/46/11 została zatwierdzona 14 głosami i 

stanowi zał. nr 9 do protokołu . 
 
e/ wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących 

mienie gminne. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 

Kierownik Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do 
podjęcia uchwały powiedziała, Ŝe  dotyczy to działek rolnych  w 
Drzonku i BłaŜejewie ,gdzie umowy dzierŜawy  upływają z dniem 31 
sierpnia  i w związku z tym jest konieczne wywołanie tej uchwały 
aŜeby moŜna było przeprowadzić przetarg na wydzierŜawienie tych 
gruntów  

Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych 
zapytań . 

Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina  Pawełczyk 
przeprowadziła glosowanie nad projektem uchwały  

Uchwała nr VII/47/11 została zatwierdzona 14 glosami i 
stanowi zał.. nr 10 do protokołu. 

 
 
f/ przystąpienia Gminy Dolsk i zgłoszenia sołectwa 

Mszczyczyn do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi „. 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 

Referatu Obywatelskiego ,która powiedziała w uzasadnieniu ,ze 
zgodnie z uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 
lutego 2011 niezbędnym warunkiem zgłoszenia sołectwa do programu 
jest podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy do programu i 
zgłoszenia sołectwa 

Uchwała zebrania wiejskiego wsi Mszczyczyn z dnia 28 marca 
2011 sołectwo Mszczyczyn  wyraziło wolę przystąpienia do programu . 

 Program ten juz funkcjonuje od roku 2009  i z tego 
programu juz u nas skorzystały dwa sołectwa Nowieczek i Drzonek 

Realizacja tego projektu dla Mszczyczyna jest moŜliwa  jeszcze 
w tym roku ,gdzie kwota  to 50 tys. zł  w tym 10,tys. zł  na 
dokumentację  - natomiast pozostałe zasady wykorzystania tej kwoty 
nie ulegają zmianie  

Radny Jankowiak Kamil – ile sołectw moŜe w roku 
przystąpić. 



Pani Mirela Godawa – ilość nie jest ograniczona  ,tylko 
powinniśmy przestrzegać zasady aŜeby było to nowe sołectwo a  nie to 
które juŜ otrzymało te fundusze . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 

Uchwała nr VII/48/11 została zatwierdzona  14 głosami i  
stanowi zał.. nr 11 

 
 
g/ ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i 

klubów dziecięcych  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 

Referatu Obywatelskiego ,która wyjaśniła, Ŝe zgodnie z nową ustawa  
z dnia 4 lutego 2011  o opiece nad dziećmi  prowadzenie Ŝłobka lub 
klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru Ŝłobków i klubów 
dziecięcych  

Na podstawie art.33tej samem ustawy wpis do rejestru podlega 
opłacie ,która stanowi dochód własny gminy . 

Wysokość opłaty nie moŜe być wyŜsza niŜ 50 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o 
minimalnych wynagrodzeniu ,które zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 5 pazdziernika  wynosi 1386,-zł.. 

Gmina Dolsk ustaliła wysokość opłaty za wpis do rejestru 
Ŝłobków i klubów dziecięcych w kwocie 400,-zł co stanowi 28,86 % 
minimalnego wynagrodzenia . 

Radny Kazimierz Pepliński – to gminie podniesie się dochód 
jak powstaną te Ŝłobki  

Pani Mirela Godawa – to jest mylne pojęcie gdyz to jest 
bardzo mała kwota a wydatki z tego powodu jakie będzie miała gmina 
to będą bardzo wysokie . 

W tej sprawie nie ma jeszcze odpowiednich przepisów  
wykonawczy . 

 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 

uchwały pod glosowanie 
Uchwała nr VII/49/11  została zatwierdzona 14 głosami i  

stanowi zał.. nr 12 do protokołu  
 
h/zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2010 

rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 

Skarbnik Miasta i Gminy  ,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe 
uchwała dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk za 2010 rok w skład 
którego wchodzą  

1/bilans  
2/rachunek zysków i strat 
3/informacja dodatkowa  



 
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazuje po stronie 
aktywów i pasywów  kwotę 1.170,21 ,-zł natomiast rachunek zysków i 
strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 zamknął się strata netto 
w kwocie 4.876,98,-zł.. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie 
nad projektem uchwały. 
Uchwała nr VII/50/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał.. nr 13 do protokołu .  
 
 i/przeznaczenia części umorzonej poŜyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
 Poznaniu . 
 

Projekt uchwały  przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 
Skarbnik  Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe 
warunkiem umorzenia kwoty 160 tys. zł  na zadanie inwestycyjne  pod 
nazwą kanalizacja sanitarna  dla miasta Dolsk -  V etap  było 
przeznaczenie umorzonej kwoty na przedsięwzięcie z zakresu  ochrony 
Środowiska  
Deklaracja taka została złoŜona we wniosku o umorzenie .20 % 
poŜyczki udzielonej z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska  
Umorzona kwota  poŜyczki zostaje przeznaczona na zadanie 
inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
,przepompowni ścieków i rurociągów  tłocznych dla miejscowości 
Drzonek i Wieszczy czyn  gm. Dolsk wraz z przyłączami do istniejącej 
infrastruktury komunalnej w miejscowości Borgowo  gm. Srem.. 
W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały naleŜy uznać za 
zasadne . 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
glosowanie . 
Uchwała nr VII/51/11  została zatwierdzona 14 glosami i stanow3i 
zal. nr 14 do protokołu  
 

Ad. J / zmieniająca uchwałę w  sprawie budŜetu miasta i 
gminy na 2011 rok . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 

Skarbnik Miasta mi Gminy  
 
Zwiększa się zarówno dochody jak i wydatki o kwotę 24.665,-zł  

z prze4znaczeniem na stypendia ,pomoc finansowa dla powiatu oraz  
sieć komputerowa w Urzędzie . 

Szczegółowy zakres tej zmiany zawierają załączniki do uchwały 
oraz uzasadnienie  

Radny Dariusz Grzegorczyk – nie mam nic osobiście  do tego 
aŜeby powiat robił na naszym terenie chodniki jednak  mam pewne 
obawy co do tego Ŝe wszystkie fundusze  zabieramy z dróg i na te  



remonty nic będzie w ogóle funduszy a przecieŜ wiemy w jakim stanie 
są nasze drogi  

Co zrobimy gdy do końca roku  jakaś droga będzie  wymagała 
remontu  skąd na to weŜmiemy fundusze . 

Pani ElŜbieta Juskowiak – nie mamy innych środków w 
budŜecie gminy które by moŜna było wziąść na ten cel . 

Pan Dariusz Grzegorczyk – kaŜdy ma swoje argumenty jednak 
naleŜałoby najpierw dokończyć to co juz jest rozpoczęte  a następnie 
robić coś nowego . 

To istnieje nie remontujemy  a dokładamy do tego na co nas 
stać. 

Burmistrz MiG Henryk Litka  – opracowując budŜet  nie 
mieliśmy danych z powiatu ,Ŝe oni będą robić ten chodnik  

W zasadzie powiat nas zmusza do dopłacenia do  udzielenia tej 
pomocy ,jeŜeli nic nie dołoŜymy  to powiat tego nie będzie robił 

Radny Jacek Woroch -  tez jestem tego samego zdania co 
kolega Grzegorczyk to chcemy robić a np. w Dolsku na osiedle Jaskółki 
jest zrobiony chodnik ,który jest niedokończony  czy to nie naleŜałoby 
w pierwszej kolejności zrobić i zadanie zakończyć . 

Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak moŜe  te wszystkie uwagi 
są słuszne jednak ten deptak na Jaskółkach będzie dokończony przy 
budowie ul. Brzozowej – to wymaga innego sposobu  wykonania ,gdyŜ 
tam trzeba dojechać do poszczególnych posesji . 

 
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie  

 
Uchwała nr VII/52/11 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi 
zał. nr 15 protokołu. 
 

Ad. k/zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2012 -2020  

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy  ,która wyjaśniła, Ŝe- jest to ściśle powiązane z 
uchwała zmieniająca  budŜet na ten rok ,są wprowadzone zmiany tez na 
kwotę 24.665,-zł. 
Uchwała po przeprowadzonym głosowaniu przez Panią Janinę 
Pawełczyk Przewodniczącą  Rady została zatwierdzona 14 głosami i 
stanowi zał.. nr 16 do protokołu . 
 
 Ad.l/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Śremskiemu 
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników przy 
drodze powiatowej nr 3922 P w Dolsku oraz przy drodze 
powiatowej Nr 4085P w miejscowości Nowieczek . 
 
Projekt uchwały n przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe Rada Miasta i 
Gminy jako organ stanowiący gminy decyduje o udzieleniu pomocy 
finansowej w wysokości 12 tys. zł na przebudowę chodnika na 
skrzyŜowaniu drogi powiatowej nr 3922 / ul. Gostyńskie Przedmieście  



z droga gminna ul. Polną długości 0,06 km  oraz w wysokości  50 tys. 
zł na przebudowę  drogi – budowa chodnika w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 4085 P w miejscowości Nowieczek . 
Projekt uchwały jest uzasadniony i wręcz konieczne w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa dla  pieszych poruszających się tymi chodnikami . 
W przewaŜającej mierze są to dzieci oraz rodzice prowadzący dzieci do 
przedszkola, szkoły czy przystanku autobusowego . 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań . 
Uchwała po przeprowadzonym głosowaniu została zatwierdzona 14 
głosami i stanowi  zał. 17 do protokołu 
 
 
 

Ad. 7 Interpelacje i wnioski radnych  
 
Radna Dorota Jańczak  
- 

Zapytanie do Pana Burmistrza ,kiedy zostanie wykonany plac zabaw 
przy Przedszkolu w Mszczyczynie  poniewaŜ nie ma tam Ŝadnego 
urządzenia . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – po zapoznaniu się z ta sprawa udzielę 
Pani odpowiedzi na piśmie  
 
RadnyRoman Drews  
W ostatnim okresie  był robiony przegląd gwarancyjny drogi 
Lubiatowo – Kotowo ,jednak droga niszczeje i nic się tam nie naprawia 
– kiedy to zostanie wykonane  
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak był robiony przegląd tej drogi  i 
jest wyznaczony termin jej naprawy . 
Radny Rusiak Zenon – nawiązał do przydomowych oczyszczalni 
ścieków n- czy tonie  moŜna by było zrobić kompleksowo – jedna 
wioska a potem następna  a nie trochę tu trochę tam . 
 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – tak nie moŜemy tego traktować z 
uwagi na to, Ŝe kaŜdy kto chce taką oczyszczalnie zrobić indywidualnie 
składa wniosek  i wnioski są realizowane tylko do wysokości 
posiadanych środków w budŜecie . 
Jesteśmy ograniczeni funduszami . 
Jedynie gdy jest kilka wniosków z danej wioski to powinno to byc 
robione wspólnie tak jak to robiono w Nowieczku wtedy to wychodzi  
taniej  
Radny Kazimierz Pepliński – na początku Sesji Pan Burmistrz mówił 
o problemach płatności w  związku z podwyŜszeniem stawki VAT  
przecie4Ŝ to powinno być rozwiązane odgórnie a nie sprawiac takie 
duŜe trudności . 
Radny Hieronim Szczepaniak – prosi o interwencje w sprawie 
naprawy drogi na Dobczyn / przy moście kolejowym // 
Radny Zbigniew Kierzkowski – czy cos juz wiadomo w sprawie 
kanalizacji Małachowo – Księginki  jak to będzie teraz wyglądało 
poniewaŜ wiemy ,ze po pierwszym przetargu  zabrakło funduszy  



Wobec tego jaki będzie zakres tych robót . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  -  plac robót się zmieni ,czekamy  na 
nowe opracowania  ale będzie to tylko wykonane w pasie drogowym i 
nic więcej . 
Radny Grzegorczyk Dariusz – wiemy, Ŝe na Rynku w Dolsku jest 
budynek po byłym Banku który zagraŜa bezpieczeństwem  
Często z racji wykonywania zawodu zajmuję się takimi sprawami 
,zaangaŜowałem się  i chciałem  pomóc przy sprzedaŜy tego obiektu . 
Wiem, Ŝe właściciel jest bardzo zadłuŜony -kredyt  w PKO jednak w tej 
sprawie nikt nie chce rozmawiac tak jakby to nikogo nie dotyczyło 
Stąd prośba aŜeby w to włączył się samorząd i Pan Burmistrz i 
doprowadził do spotkania z przedstawiciele Banku poniewaŜ jak to się 
zawali  to nam to sprawi kłopot. 
Pan Burmistrz Henryk Litka  – dziękuję za zaangaŜowanie się w tą 
sprawę , widzimy jak ten budynek wygląda i zgodnie z Pana wnioskiem 
zorganizujemy takie spotkanie szkoda tylko ,Ŝe Pan z tymi  
informacjami tak długo czekał jesteśmy gotowi na wszelkie rozmowy w 
tym zakresie .. 
 
Ad.8Wolne głosy i wnioski 
 
Głos zabrał radny Woroc h Jacek  
Wiemy, Ŝe w tym roku Koło Spiewacze Lutnia obchodzi 110 lecie 
,chcą odnowić sztandar na które to zbierane są fundusze . 
PoniewaŜ Rada nie moŜe  nic na ten cel dać stąd prośba do radnych o 
wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia . 
 
Pani Krystyna Trybu ś  
PoniewaŜ Pan Jacek Woroch  poinformował o tym jubileuszu Państwa 
radnych wobec tego podziękuję wszystkim  za kaŜde wsparcie 
finansowe . 
 
 Ad.9 Zakończenie obrad  
 
PoniewaŜ porządek obrad został wyczerpany Przewodnicząca Rady 
Janina Pawełczyk podziękowała wszystkim za udział i zakończyła  
obrady VII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 
 
 
protokolant      Przewodnicząca Rady  
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