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PROTOKÓŁ
Z obrad XXIII Sesji Rady Miasta mi Gminy Dolsk
Odbytej w dniu 20 lipca 2012 roku

Radni obecni wg zał. listy obecności zał. nr 1 do protokołu
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli
1.Henryk Litka – Burmistrz MiG
2. ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG

AD. 1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Posiedzenie Rady otworzyła Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk, która
powitała radnych i zaproszone osoby i stwierdziła, Ŝe na 15 radnych na sali
obecnych jest 14 radnych wobec tego rada władna jest do podejmowania
uchwal.
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad
Zabierając w tym punkcie obrad głos Pani Przewodnicząca powiedziała ,Ŝe
sesja ta została zwołana w trybie pilnym / telefonicznie /przy czym porządek
obrad dot. podjęcia uchwały o zmianie budŜetu na rok 2012.
Radni zatwierdzili proponowany porządek obrad Sesji jednogłośnie nie
wnosząc jednocześnie o poszerzenie porządku obrad .zał. nr 2 do protokołu.
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miasta i Gminy
Dolsk .

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła Ŝe protokół taki został
sporządzony w terminie i znajduje się w Biurze Rady .
Radni do protokołu nie wnieśli Ŝadnych zastrzeŜeń .
Ad.4 Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.
a/ zmiany budŜetu miasta i gminy na 2012 rok .
W pierwszej kolejności głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który
wyjaśniła , Ŝe posiedzenie dzisiejsze jest związane z podjęciem uchwały o
zmianie budŜetu .
Jest to związane z odbytym przetargiem na połoŜenie dywanika bitumicznego

na drodze w Mełpinie .
Wybraliśmy w tej chwili tylko tą drogę na która dostaniemy 90%
dofinansowania poniewaŜ w tej chwili mamy tylko te fundusze nasze na ta
drogę .
JeŜeli będziemy posiadali większe fundusze to w ten sposób będą robione inne
drogi .Przetarg na wykonanie drogi opiera na kwotę 124.750,-zł
Radny Zbigniew Kierzkowski – której drogi to w Mełpinie dotyczy .
Burmistrz MiG Henrryk Litka - dotyczy to drogi za zabudowaniami od drogi
do Mórki ,jest tam połoŜony juŜ tłuczeń i teraz chcemy połoŜyć dywanik
bitumiczny .
Radny Zbigniew Kierzkowski - rozumiem ,Ŝe będzie to droga ogólnie
dostępna
To tez będą jezdzić ciągniki ,naleŜy zwrócić uwagę aŜeby ta droga była dobrze
zrobiona .
Burmistrz MiG Henryk Litka - tak droga dla wszystkich dostępna .liczę ,Ŝe
będzie dobrze zrobiona .
Radny Kamil Jankowiak – wiemy ,ze miały być robione 3 drogi ,czy to
dofinansowanie będzie wykorzystane . jeŜeli będzie robiona 1 droga .
Burmistrz MiG Henryk Litka – tak wykorzystamy dofinansowanie a jak
będziemy mieli swoje fundusze to zrobimy pozostałe drogi.
Na wykonanie tej drogi wykonawca ma 1 miesiąc / do doŜynek /
Następnie glos zabrała Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG ,która
przedstawiła uzasadnienie do projektu tej uchwały ,gdzie oprócz wprowadzenia
planu wydatków na tą drogę zostały równieŜ wprowadzone drobne kwoty
które uporządkują budŜet roku 2012 .
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań
wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwała nr XXIII/157/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi
zał. Nr 3 do protokołu.
Ad.5 Interpelacje i wnioski radnych
Radny Kazimierz Pepliński – w tej chwili Przedszkole w Wieszczyczynie jest
nieczynne jednak powinna tam być załoŜona tablica ,ze nie wolno wchodzi na
teren tego przedszkola .
MłodzieŜ tam wchodzi ,gra w piłkę o ściany budynku i to wszystko niszczeje.druga sprawa to czy nie udałoby się naprawić nawierzchni drogi odcinek
Wieszczyczyn -Binkowo .
Był tam połoŜony tłuczeń ale przy ulewach to wszystko spływa .
Radny Jacek Woroch – wiemy jak wygląda sytuacja na drodze wojewódzkiej
czy od tego ostatniego spotkania w tej sprawie cos się zmieniło na lepsze .
Burmistrz MiG Henryk Litka – tak było spotkanie w tej sprawie tak jak Pan
radny powiedział z udziałem wykonawców ,radnych z tych miejscowości.
Miałem nadzieje ,Ŝe będzie brał udział w tym spotkaniu Marszałek
Województwa ale był tylko przedstawiciel Marszałka .\
Byliśmy na tej drodze ,wszyscy widzieli jak to na miejscu wygląda .
Zapewnienia były takie ,Ŝe będą robić.
Ale efekty tej pracy są na razie znikome .

Wiemy ,ze firmy które u nas pracowały mają złoŜone w sądzie wnioski o
upadłość i jak będzie decyzja sądy od tego będzie zaleŜeć czy te prace będą
kontynuowane .
W przeciwnym wypadku chyba będzie musiał być ogłoszony przetarg na
dokończenie tych prac a to wszystko przesuwa termin zakończenia tych robót.
Radny Dariusz Grzegorczyk – słyszymy tu o remontach dróg wobec tego
proszę powiedzieć czy myśli się o drodze na Jaskółek oraz o dokończeniu
tego zejścia z osiedla .
Burmistrz MiG Henryk Litka – na ten temat odpowiem Panu radnemu na
następnej sesji gdyŜ temat jest w tej chwili w toku załatwiania w innej formie
realizacji .
Nie mogę teraz powiedzieć czy to się uda gdyŜ jest to zaleŜne od posiadania
środków a my w tej chwili ich wolnych nie posiadamy .
Ad.6 Wolne glosy i wnioski .
W tym punkcie obrad głos zabrała Pani Przewodnicząca Rady Janina
Pawełczyk ,która odczytała odpowiedz na pismo sołtysa wsi Lubiatówko Pana
Jana Markowskiego dot. wyznaczenia miejsc do biwakowania .Jak wynika z
podpowiedzi Rada nie podejmie takiej uchwały natomiast jeŜeli chodzi o
sporny teren to nad jeziorem w Lubiatówku nie jest to teren gminy tylko
teren prywatny i zakazać biwakowania moŜe tylko właściciel
Radni w pełni zgodzili się z taka odpowiedzią.
.
Ad.7 Zakończenie obrad Sesji.
Zabierając w tym punkcie obrad Sesji głos Przewodnicząca Rady Janina
Pawełczyk podziękowała wszystkim za udział i zakończyła obrady
XXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk .
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