
 
 
    P R O T O K O Ł  
 
   z V Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
   Odbytej w dniu 23 lutego 2011 roku  
 
 

Ad.1  Otwarcia V Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk dokonała 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która  poinformowała radnych 
,e na Sali jest obecnych 14 radnych  wobec czego Rada władna jest do 
podejmowania uchwał./ 

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu /. 
 
 
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad . 

 
 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytała proponowany 
porządek obrad z zapytaniem czy ktoś z państwa radnych wnosi o jego 
poszerzenie .Radni nie wnieśli Ŝadnych zmian . 
Natomiast glos zabrał  Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka ,który  
poprosił o poszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały dot. emisji 
obligacji komunalnych . 
 Podjęcie tej uchwały jest ściśle powiązane z wszystkimi 
uchwałami finansowymi stąd prośba o podjęcie tej uchwały. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  poprosiła radnych o 
przegłosowanie poszerzenia porządku obrad. 
Radni 14 głosami byli za poszerzeniem porządku obrad o projekt 
uchwały przedstawionej przez Pana Burmistrza .  
 
 Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta i 
Gminy . 
 Zabierając w tym punkcie głos Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk  stwierdziła, Ŝe protokół taki z Sesji został sporządzony w 
terminie i znajduje  się w Biurze Rady .  
Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń . 
 
 Ad.4 Przedstawienie informacji przez Burmistrza z 
działalności międzysesyjnej . 
 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy  i 
stanowi zał.. nr 3 do protokołu . 
Radni do przedłoŜonego sprawozdania nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
 
 
 
 
 
 



 Ad.5. Przedstawienie sprawozdań przez : 
 

a/ Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji . 
 
Sprawozdanie w formie multimedialnej oraz opisowej zostało 
szczegółowo przedstawione przez Kierownika O środka Pana 
Witolda  Opielewicza / sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu / 
 
Radny Zbigniew Kierzkowski ze sprawozdania wynika ,ze w tym 
roku nie będzie na plaŜy Podrzekta ratownika  z jakich przepisów to 
wynika. 
Pan Witold Opielewicz  oczywiście  w przepisów Unijnych . 
AŜeby moŜna było tam zatrudniać ratownika  to musimy posiadać 
certyfikat oraz pozwolenie wodno –prawne  
Te wszystkie dokumenty kosztowałyby nas około 100 tys. zł i na to nas 
w tej chwili nie stać. 
Będzie tam zakaz kąpieli . 
Takie dokumenty posiadamy na plaŜę w Dolsku i tu ratownik będzie 
zatrudniony . 
PlaŜa w Dolsku wzorowa prowadzona  wg dokumentów  
 
Radni więcej zapytań odnośnie przedłoŜonego sprawozdania nie 
zgłosili  
 
 b/ Bibliotekę Publiczną w Dolsku . 
 
  
.Sprawozdanie w formie multimedialnej i formie  opisowej 
przedstawiła Pani Dyrektor Biblioteki Daria Rosiak  . 
/sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu /. 
Radni do przedłoŜonego sprawozdania nie wnieśli Ŝadnych zapytań.. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała za przedłoŜone 
sprawozdanie . 
Glos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka ,który 
podziękował za przedstawione sprawozdania  
Te dwie instytucje bardzo dobrze ze sobą współpracują  i tym samym 
ich pracę oceniam bardzo wysoko i Ŝyczę tak dobrej współpracy na 
dalszy okres . 
 
 c/Przedszkole Samorządowe w Dolsku  
 
Sprawozdanie z działalności przedszkola w Dolsku wraz z filiami 
przedstawiła Pani Longina Dułacz Dyrektor Przedszkola – 
sprawozdanie stanowi zał.. nr 6 do protokołu /. 
 
 d/Przedszkola Samorządowego w Wieszczyczynie  
 
Sprawozdanie z działalności Przedszkola przedstawiła Pani Dyrektor  
Agnieszka Kómoch .- sprawozdanie stanowi zał. nr 7 do protokołu . 
 



Po wysłuchaniu tych sprawozdań Burmistrz Miasta i Gminy Henryk  
Litka  podziękował Panią Dyrektorka za przedłoŜenie tak 
szczegółowych  sprawozdań . 
Przedszkola pracują bardzo dobrze ,kadrę mamy teŜ dobrą tak, Ŝe za tak 
dobra pracę naleŜą się słowa uznania . 
RównieŜ  słowa podziękowania za prace Przedszkoli przekazała Pani 
Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy ,która teŜ 
stwierdziła Ŝe przedszkola pracują dobrze ,zaangaŜowanie personelu 
jest bardzo duŜe  i dzieci mają zapewnioną   dobrą opiekę . 
 
 Ad.6 Podjęcie uchwał w sprawach : 
 
 a/ zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego w 
Wieszczyczynie  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik 
Referatu Obywatelskiego ,która w uzasadnieniu do tego projektu 
powiedziała, Ŝe włączenie placówki z Wieszczyczyna w struktury 
Przedszkola Samorządowego w Dolsku pozwoli na stworzenie jednej 
struktury organizacyjnej wychowania przedszkolnego w całej gminie 
,jednolitego nadzoru pedagogicznego ze strony dyrektora nad realizacją 
podstawy programowej oraz sprawnej obsługi księgowo- 
administracyjnej . 
Prace nad projektem niniejszej uchwały zostały poprzedzone 
spotkaniem z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola w 
Wieszczyczynie w dniu 26 stycznia 2011 roku  
W tym tez dniu koncepcja przekształcenia została przedstawiona na 
poszerzonym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  
W obu przypadkach uzyskano pozytywne opinie co do proponowanych 
działań. 

Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych 
zapytań. 

Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
poddała projekt uchwały pod głosowanie . 

Uchwała nr V/23/11 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał.. nr 8 do protokołu . 

 
 
b/ górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 

Kierownik Referatu Gospodarczego ,która  w uzasadnieniu do uchwały  
ostatnia taka uchwała była podjęta w dniu 20 lutego 2008 roku  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada gminy ustala górne 
stawki  opłat . 

.Podjęcie uchwały zostało podyktowane wzrostem opłat 
związanych z transportem ścieków  wozami asenizacyjnymi i ich 
oczyszczaniem na oczyszczalni ścieków .Konsekwencja wzrostu opłaty 



będzie wzrost kosztów obsługi mieszkańców przez uprawnione 
podmioty w zakresie usługi opróŜniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych . 

Jest propozycja na ustalenie górnej  stawki na poziomie  30,-zł 
za 1 m3.. 

Wobec braku dyskusji Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk poddała projekt uchwały pod głosowanie . 

Uchwała nr V/24/11 została zatwierdzona 12 głosami za przy 
1 głosie sprzeciwu i stanowi zał. 9 do protokołu  

 
.c/ zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 

Kierownik Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu 
powiedziała ,Ŝe Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku zwrócił się z 
wnioskiem do Burmistrza  o zatwierdzenie  taryf. 

Do wniosku dołączono  zestawienie poniesionych kosztów i 
przychodów za 2010 rok i planowanych kosztów i przychodów w roku 
2011. 

W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę została 
wprowadzona taryfa dwuczłonowa  ,która obejmuje  cenę wody oraz 
abonament . 

Z przedstawionej kalkulacji wynika, Ŝe cena wody  dla 
wszystkich odbiorców winna kształtować się  na kwotę 2,67 zł /m3  

Natomiast  oplata z odprowadzanie ścieków komunalnych  
powinna wynosić 8,90,-zł z 1 m3  

Do proponowanych cen  i opłat w wartości neto zostanie 
doliczony obowiązujący podatek VAT od towarów i usług w wysokości 
określonej odrębnymi przepisami . 

 
Radny Zbigniew Kierzkowski – wobec tego ile w przeliczeniu 

do roku poprzedniego ten wzrost będzie wynosił. 
Pani Maria Marchlewska  - woda by wzrosła o 0,10,-zł 
Natomiast ścieki o 0,50,-zł. 
Radny Roman Drews  
JeŜeli  będzie doliczony vat to ile zapłacimy za 1 m3 wody a ile 

za ścieki  
Pani Maria Marchlewska  
Za ścieki  zapłacimy 5,08 za 1 m3  
Za wodę  2,88,-zł za 1 m3  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 

uchwały pod głosowanie  
Uchwała nr V/25/11 została zatwierdzona 13 głosami i 

stanowi zał. nr 10 do protokołu  
 
 
 
 



d/zbycia nieruchomości połoŜnej w Międzychodzie w drodze 
bezprzetargowej . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 

Kierownik Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do 
projektu uchwały powiedziała ,Ŝe Wielkopolski Zarząd Melioracji i 
Urządzen Wodnych  w Poznaniu Inspektorat w Sremie w związku  z 
regulacja stanu prawnego nieruchomości zwrócił się  z prośbą o 
sprzedaŜ działki połoŜonej w Międzychodzie z przeznaczeniem [pod 
rozbudowę kanału podstawowego  

Działka sprzedawana jest w celu poprawienia  warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej i nie moŜe być 
zagospodarowana jako odrębna nieruchomość . 

 
SprzedaŜ działki nastąpiłaby na podstawie uchwały i operatu 

szacunkowego. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 

uchwały pod głosowanie . 
Uchwała nr V/26/11 została zatwierdzona 13 glosami i 

stanowi zał. nr 11 do protokołu . 
 
e/zmieniająca uchwałę w sprawie  zwolnienia z obowiązku 

zbycia nieruchomości w drodze przetargu  
 
 Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 

Kierownik Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do tego 
projektu powiedziała ,Ŝe w dniu 6 pazdziernika 2010 roku została 
podjęta uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu na rzecz stowarzyszenia Bractwo 
Kurkowe w Dolsku . 

 W trakcie  przygotowania dokumentacji do sprzedaŜy 
nieruchomości okazało się, Ŝe  działka  669/2 według danych z 
ewidencji zapisana była w innej księdze wieczystej a według danych z 
ksiąg wieczystych  tez w innej księdze wieczystej .  

Wobec powyŜszego złoŜono wniosek do Sadu Rejonowego w 
Sremie o sprostowanie księgi wieczystej stąd konieczność podjęcia tej 
uchwały. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie . 

Uchwała nr V/27/11 została zatwierdzona 13 głosami i 
stanowi zał. nr 12 do protokołu . 

 
f/wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

sprzedaŜy nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej  
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe 
kompetencja Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy  
W dniu 6 pazdziernika  2010 r. Rada Miasta i Gminy Dolsk 
przeznaczyła do sprzedaŜy w drodze bezprzetargowej nieruchomość 



zabudowana połoŜoną w Dolsku na rzecz Bractwa Kurkowego w 
Dolsku . 
Przepisu ustawy  gospodarce nieruchomościami przewidują moŜliwość 
udzielenia bonifikaty . 
W związku z wnioskiem Bractwa Kurkowego o sprzedaŜy 
nieruchomości z uwzględnieniem symbolicznej ceny za grunt 
proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny 
ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego . 
Radny Jacek Woroch - jak jest cena wg rzeczoznawcy . 
 
Pani Maria Marchlewska – cena wg wyceny to kwota 151 tys,. zł.  
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod glosowanie  
Uchwała nr V/28/11 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi zał 
 nr 13 do protokołu . 
 
 g/zbycia nieruchomości połoŜonej w Dolsku w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  
Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu  powiedziała, Ŝe w 
dniu 29 czerwca 2010 roku została podjęta uchwała n zmieniająca 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miejscowości Dolsk . 
W związku z powyŜszym planem na podstawie decyzji Burmistrza 
Miasta i Gminy wydzielone zostały między innymi działki pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zabudowy 
mieszkaniowej letniskowej . 
Ze względu na zaplanowane dochody w budŜecie na rok 2011 
przeznacza się do sprzedaŜy działki w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego . Proponuje się do sprzedaŜy 37 działek . 
Radni do przedłoŜonego projektu nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod glosowanie . 
Uchwała nr V/29/11 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi zał. 
nr 14 do protokołu .   
 

h/zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik  
Referatu  Obywatelskiego .,która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe 
zgodnie z przepisami  o funduszu sołeckim  organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek podjęcia uchwały 
w sprawie  wyraŜenia zgody na wyodrębnienie  w budŜecie gminy  
środków stanowiących  fundusz sołecki .w tym wypadku dot. to roku 
2012. 
Srodki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć  
będących zadaniami własnymi gminy ,jeŜeli słuŜą jednocześnie 



poprawie warunków Ŝycia mieszkańców  oraz są zgodne ze strategia  
rozwoju gminy . 
Pozwoli to na zaspokojenie potrzeb lokalnych  społeczności zgodnie z 
ich oczekiwaniami . 
Wysokość c funduszu sołeckiego  oraz zasady wydatkowania i 
przeznaczenia środków określają przepisy przedmiotowej ustawy . 
 
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych 
zapytań. 
Wobec  powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
poddała projekt uchwały pod głosowanie  
Uchwała nr V/30/11 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi  
Zał. nr 15 do protokołu . 
 

i/zmiany uchwały w sprawie budŜetu miasta i gminy  
na 2011 rok  

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy  ,która  m. innymi powiedziała ,Ŝe zwiększa się  
planowane dochody o kwotę 76.672,-zół natomiast wydatki o kwotę 
2576.672,-zł. 
Zwiększenie  planowanych wydatków  dotyczy budowy kanalizacji 
sanitarnej we wsi Księginki Małachowo na kwotę 2,5 mln zl. 
W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 434 
Natomiast dochody zostaną zwiększone na transport i łączność  na 
utrzymanie dróg powiatowych .oraz  na pomoc społeczna  na realizacje 
programu pomoc państwa w zakresie doŜywiania . 
Deficyt budŜetowy w kwocie 3706.100,-zł zostanie sfinansowany 
przychodami z kredytów i emisji obligacji komunalnych . 
 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
poddała projekt uchwały pod glosowanie . 
Uchwała nr V/31/11 została zatwierdzona 12 głosami przy 1 glosie 
wstrzymującym . i stanowi zał. nr 16 do protokołu.  
 

j/zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy na lata 2011-2020 . 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 

Skarbnik   Miasta i Gminy ,która wyjaśniła, Ŝe zmiana tej  uchwały 
która została podjęta w dniu 29 grudnia2010  jest podyktowana tym, ,Ŝe 
na rok 2011 wprowadzamy zadanie  dot. kanalizacji sanitarnej wsi 
Księginki i Małachowo  w kwocie 2,5 mln zł. 

PoniewaŜ wprowadzenie tego zadania do budŜetu  roku2011  
było szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 
radni nie wnieśli do projektu uchwały Ŝadnych zapytań  

Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
poddała projekt uchwały pod głosowanie . 



Uchwała nr V/32/11 została zatwierdzona 11 głosami przy 1 
głosie wstrzymującym i 1 głosie sprzeciwu  

Uchwała stanowi zał.. nr 17 do protokołu . 
 
k/zaciągnięcia  kredytu na sfinansowanie budowy 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Księginki – Małachowo . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak 

Skarbnik  Miasta i Gminy, która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe w 
związku z przebudowa drogi wojewódzkiej  434 zrodziła się myśl 
wybudowania kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Księginki i 
Małachowo w roku 2011 jeszcze przed budowa tej drogi .  

PoniewaŜ inwestycja ta była  planowana do realizacji w 
pózniejszym okresie ,brak środków w tegorocznym budŜecie na jej 
wykonanie . 

Aby zrealizować zadanie  gmina będzie musiała zaciągnąć 
kredyt  inwestycyjny na kwotę 2.500.000,-zł.  

Przewiduje się ,Ŝe kredyt  zostanie spłacony z dochodów 
własnych gminy po dwuletnim okresie karencji w 25 równych ratach 
kwartalnych począwszy o I kwartału 2014 roku. 

Radny Dariusz Grzegorczyk – czy wobec takiego zadłuŜenia 
nie będziemy  juŜ w strefie zagroŜenia . 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka   - w tej chwili po 
zaciągnięciu tego kredytu będziemy mieś zadłuŜenie w granicach  
55 % jednak  z roku na rok będzie ono malało  i na pewno  nie 
przekroczymy 60 % gdyŜ na to nie będziemy mieć zgody 
.Przedstawiając państwu radnym projekt tej uchwały  musieliśmy 
dokonać róŜnych obliczeń  gdyŜ  wszystkie  uchwały finansowe są 
przekazywane do RIO i tam musi być wszystko akceptowane . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod 
glosowanie  
Uchwała nr V/33/11 została zatwierdzona w następujący sposób: 
  11 radnych głosowało za podjęciem uchwały  
 2   radnych wstrzymało się od głosu  
Uchwała stanowi zał. nr 18 do protokołu . 
 
 l/określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych  
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu do uchwały powiedziała, Ŝe  
mamy takie formularze i podatnicy je składają jednak te które 
proponujemy do zatwierdzenia zawierają juŜ nowe uregulowania 
prawne tak ,Ŝe ich wprowadzenie jest konieczne  
Radni  do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
 Uchwała nr V/34/11 została zatwierdzona  13 głosami i 
stanowi zał.. nr 19 do protokołu. 
 
 



 
 
 
 ł/emisji obligacji komunalnych . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak ,która w 
uzasadnieniu do uchwały powiedziała ,Ŝe ze względu na to ,Ŝe  
W budŜecie gminy Dolsk brak jest własnych środków na pokrycie 
kosztów zaplanowanych inwestycji powoduje ,iŜ emisja obligacji 
komunalnych jest konieczna  
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji w nowej wersji moŜliwa 
jest tylko dlatego poniewaŜ nie dokonano jeszcze emisji w roku 
bieŜącym .. 
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 
Uchwała nr V/35/11 została zatwierdzona 13 głosami i stanowi zał.. 
nr 20 do protokołu . 
 

Ad.7 Interpelacje i wnioski radnych . 
 

W tym punkcie obrad nikt z radnych nie zabrał głosu . 
 

Ad.8  Wolne glosy i wnioski . 
 . 
Pani Krystyna Tryby ś skierowała pytanie do Pana Burmistrza o 
zamierzeniach w sprawie likwidacji poczty . 
Czy Burmistrzowi coś na ten temat wiadomo przecieŜ do tego nie 
moŜna dopuścić. 
Burmistrz MiG Henryk Litka   - odpowiadając na pytanie Pani Trybuś 
wyjaśniam, Ŝe nic na ten temat oficjalnie nie wiem  chociaŜ prywatnie  
czytam, Ŝe tak  to będzie realizowane poprzez likwidacje tych placówek 
Będę w tej sprawie interweniował gdyŜ pocztę powinniśmy mieć.. 
Nie wiem jaka jest polityka na poczcie ale przecieŜ widzimy ,Ŝe na  
naszym terenie mają własny budynek ,który nie uŜytkują. 
Natomiast byli chętni na kupno tego budynku to jednak cena była taka 
jak obowiązuje w Poznaniu  
I gdzie tu mówimy o oszczędnościach . 
JeŜeli będę coś więcej na ten temat wiedział to na następnej sesji 
poinformuję państwa o tych poczynaniach.  
Sołtys wsi Masłowo Marek Jurga – miałbym prośbę do rady aŜeby 
podjęła decyzje o tym kto ma zarządzać budynkiem w Masłowie gdzie 
znajduje się świetlica gdyŜ  4 osoby posiadają klucze do tego budynku 
jednak z nikim nie moŜna się na ten temat dogadać, kto ma o ten obiekt 
dbać . 
Burmistrz MiG Henryk Litka poniewa Ŝ  sprawa wymaga pewnych 
ustaleń proszę wobec tego Pana sołtysa do Urzędu po zakończeniu 
obrad sesji . 
Pan Romuald Nawrot – czy Pan Burmistrz posiada informacje 
dlaczego ostatnio coraz częściej wyłączają  prąd w Dolsku  



Burmistrz MiG Henryk Litka –  sam jestem zdziwiony ostatnimi 
wyłączeniami  i w tej chwili nie mogę nic  powiedzieć skąd to się bierze 
ale będę w tej sprawie interweniował  we Wrześni . 
 

Ad.9 Zakończenie obrad  
 

Glos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która 
stwierdziła, Ŝe porządek obrad Sesji został wyczerpany ,podziękowała 
wszystkim za udział i zakończyła obrady V Sesji  Rady Miasta i Gminy 
Dolsk  
 
 
 
Protokolant   Przewodnicząca RMiG   
  
Stefania Gagat    Janina Pawełczyk . 

 
 
 


