P R O T O K Ó Ł nr XIX/12

Z Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk
Odbytej w dniu 11 kwietnia 2012 roku
Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym .
Radni obecni na Sesji wg zał. listy obecności - zał. nr 1 do protokołu .
Ponadto w Sesji brali udział:
1. Henryk Litka Burmistrz MiG
2. Liliana Lenarczyk śurczak Sekretarz MiG
3. ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG

ad.1 Otwarcie obrad Sesji

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która powitała radnych i
zaproszone osoby i stwierdziła ,ze na Sali obecnych jest 15 radnych wobec czego
Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.
Porządek obrad dzisiejszej Sesji ,która została zwołana w trybie nadzwyczajnym to
podjęcie uchwały dot. zmiany budŜetu na rok 2012 .
Ad.2 Podjęcie uchwały w sprawie budŜetu miasta i gminy na 2012 rok
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka ,który w
uzasadnieniu powiedział Ŝe dziękuje radnym za zrozumienie ,ze Sesja została w takim
trybie zwołana jednak podjęcie tej uchwały wynika z tego ,ze odbył się przetarg na
wykonanie nawierzchni drogi Masłowo – Wieszczyczyn który został rozstrzygnięty .
Jednak w budŜecie mieliśmy na to zadanie zaplanowane 50 tys zł a po przetargu jest to
kwota 53.340,-zł.
Przed podjęciem tej uchwały nie moŜemy podpisać umowy na wykonanie tej drogi
gdzie termin wykonania to 30 kwiecień 2012 rok .
Do przetargu w tej sprawie stanęły dwie firmy ,które spełniały wymogi przetargu
została wybrana firma z mniejszą ofertą cenową
Radny Kazimierz Pepliński – jest to mała kwota bo tylko 3.340,-zl ale z jakich
funduszy będzie ona przesunięta .
Burmistrz MiG Henryk Litka – to będzie przesunięte z bieŜącego utrzymania dróg .
Radny Kazimierz Pepliński – wiemy ,Ŝe w tym roku na odśnieŜaniu zostały nam
fundusze tak ,Ŝe za to moŜna jeszcze cos zrobić.
Burmistrz MiG Henryk Litka – tak nie moŜna mówić gdyŜ w tym roku będziemy
mieli jeszcze jeden okres zimowy a fundusze są zaplanowane na cały rok.
Tak ,Ŝe w tej chwili trudno mówić o jakiś oszczędnościach .

Radni do projektu przedstawionej uchwały nie wnieśli juz Ŝadnych zapytań
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod
glosowanie .
Uchwała nr XIX/134/12
została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 2 do
protokołu .
Ad.3 Wolne glosy i wnioski .
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka , który poruszył następujące
sprawy :
- odbyliśmy wspólne posiedzenie z sąsiednimi gminami z Burmistrzami odnośnie
postawienia przystanków autobusowych przy drodze 434 .
Według posiadanych informacji tam gdzie wysepki autobusowe są w innych
miejscach my zostaliśmy zobowiązani do postawienia przystanków .
Wobec tego chcemy postawić wzdłuŜ tej drogi równe przystanki ,
- druga sprawa to sprawa odszkodowań dla rolników po wymarznięciach,
Odbyła się w tej sprawie narada w Poznaniu z której nic nie wynikło , nie wiadomi co
dalej z tymi złoŜonymi przez rolników wnioskami
Uzyskaliśmy informacje ,Ŝe prawdopodobnie te 100,-zł do hektara będzie wypłacać
Agencja Rynku Rolnego ale to teŜ nie jest oficjalna informacja .
Musimy czekać co z tym dalej a rolnicy się denerwują.
- sprawa ławek w parku nad jeziorem i parkingu .
Jest to dość bulwersujące – ławki na okres zimowy zostały zdemontowane poniewaŜ
drewno robiło się czarne i miały one być na nowo załoŜone przed świętami
Firma przyjechała zaczęła ławki zakładać a na drugi dzień na nowo to wszystko zdjęła
poniewaŜ znowu drewno zaczęło się łuszczyc .Tego nie mogliśmy odebrać .
Na załoŜenie porządnych ławek mają termin do 20 kwietnia 2012 roku
Wszystko w ramach gwarancji która ma okres 5 lat.
Radni w tym punkcie nie zabrali głosu .
Ad.4 Zakończenie obrad Sesji
Program Sesji został wyczerpany wobec tego Przewodnicząca Rady Janina
Pawełczyk zabierając głos podziękowała wszystkim za udział i zakończyła obrady
XIX Sesji Rady Miasta i Gminy .
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