
 
 
 
     P R O T O K ÓŁ 
 
 
  Z obrad XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk  
   Z dnia 30 maja 2012 roku  
 
 
 
    Radni obecni na Sesji wg zał. listy obecności – lista stanowi 

 zał. nr 1 do protokołu . 
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 
 
1. Henryk Litka – Burmistrz MiG  
2. Liliana Lenarczyk Zurczak – Sekretarz MiG  
3. ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG  
4. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego  
5. Mirela Godawa – Kierownik Referatu Obywatelskiego  
6. Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki  
7. Alicja Olschak - Kierownik OPS  
8. Andrzej Ratajczak – Dyrektor  Zakładu Gospodarki Komunalnej  
9. Witold Opielewicz – Kierownik MGOSiR  
10. Barbara Wierzbińska  - Dyrektor Gimnazjum , 
11. Longina Dułacz  - Dyrektor Przedszkola Dolsk  

 
 
 

Ad.1  Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk i stwierdzenie 
prawocności obrad . 
 
 Posiedzenie Rady otworzyła Pani Janina Pawełczyk Przewodnicząca 
Rady , która powitała radnych  i zaproszonych gości  stwierdzając 
równocześnie ,Ŝe na Sali obecnych jest 15 radnych / na 15-tu / ,wobec tego 
Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
 AD.2 Przedstawienie porządku obrad Sesji / zał. nr 2 do protokołu . 
 
Zabierając głos w tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Janina 
Pawełczyk  odczytała proponowany porządek obrad Sesji ,który radni 
otrzymali wraz z zaproszeniem na Sesje z zapytaniem czy ktoś z radnych 
wnosi o poszerzenie porządku obrad Sesji . 
Radni do porządku obrad nie wnieśli Ŝadnych poprawek . 
Przewodniczący Rady Janina Pawełczyk stwierdziła ,Ŝe obrady Sesji 
będą przebiegały zgodnie z otrzymanym porządkiem obrad . 
    
 
 Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji  Rady Miasta i Gminy 
Dolsk  



 Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  stwierdziła, Ŝe protokół 
taki został sporządzony w terminie i znajduje się w Biurze Rady . 
 
 
 Ad.4 Przedstawienie  informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy 
z działalności międzysesyjnej. 
 
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Henryka  Litka  i stanowi zał. nr 3 do protokołu . 
 
 
   Ad.5 Przedstawienie sprawozdań przez : 
 
a/ Gimnazjum w Dolsku . 
 
Sprawozdanie zostało przedstawione przez Panią Dyrektor Gimnazjum  
Barbarę Wierzbińską w formie multimedialnej natomiast w formie 
papierowej stanowi zał. nr 4 do protokołu. 
Sprawozdanie multimedialne przedstawiało wszystkie osiągnięcia 
gimnazjum zarówno w nauczaniu jak i w innych dziedzinach ./ wszystko 
poparte zdjęciami . 
Ta część to równieŜ prowadzenie  kół zainteresowań , 
wyników egzaminacyjnych oraz  innych form nauczania .  
Natomiast sprawozdanie w formie papierowej przedstawia część opisową i 
finansową . 
Ogólnie naleŜy tu stwierdzić Ŝe jak wynika z przedłoŜonego sprawozdania 
złoŜonego przez Panią Dyrektor Ŝe gimnazjum jest dobrze wyposaŜone 
szczególnie pracownika komputerowa ,istnieją dwa biblioteczne centra 
informacji multimedialnej . 
Wszystkie działania związane z pozyskiwaniem pozabudŜetowych 
funduszy oraz wzbogaceniem bazy dydaktycznej z funduszy pochodzących 
z róŜnych Ŝródeł, aktywizowaniem młodych ludzi poprzez udział w 
konkursach ,zawodach ,wycieczkach sprzyjają podniesieniu jakości pracy 
naszej szkoły ,czego świadectwem są wyniki egzaminów zewnętrznych  
które z roku na rok są coraz lepsze . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała Pani Dyrektor  za 
przedstawienie sprawozdania  
 

b /Przedszkola Samorządowego z filiami w Dolsku . 
 

Sprawozdanie zostało przedstawione przez Panią Dyrektor Longinę 
Dułacz / sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu  

Zabierając głos w pierwszej kolejności Pani Dyrektor stwierdziła, 
Ŝe w sprawozdaniu ujęła dwie daty ich składania od stycznia do 

sierpnia i od września do grudnia . 
Wynika to z tego ,ze od 1 września  Przedszkole w Wieszczyczynie  
zostało włączone do Przedszkola w Dolsku i jest filią tego przedszkola . 
W tym okresie juŜ Przedszkole w Dolsku z filiami obejmowało opieką 

195 dzieci z naszej gminy . 



Od 1 września 2011 roku został równieŜ na prośbę rodziców 
wydłuŜony czas pracy  placówek w Małachowie i Wieszczyczynie 
stosownie do potrzeb rodziców . 

Jak przedstawiono w sprawozdaniu dzieci z poszczególnych filii brały 
udział w róŜnych wydarzeniach związanych z róŜnymi i uroczystościami . 

Tematem realizowanym w rocznym planie pracy wszystkich placówek 
jest bezpieczny przedszkolak. 

W jego realizacji wspierają nas policjanci i straŜacy z Dolska w ramach 
wspólnych spotkań.. 

W przedszkolach nadal prowadzone są zajęcia dodatkowe z rytmiki 
,nauki angielskiego oraz zajęcia taneczne . 

Rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2010 r. od dnia 1 września 2011 
r., we wszystkich przedszkolach wprowadzono realizację pomocy psych. 
pedagogicznej ,którą naleŜy objąć wszystkie dzieci ze specyficznymi 
problemami edukacyjnymi . 

W naszym przedszkolu taka opieka objęto 8 dzieci . 
Przedszkole w Dolsku z filiami ma bardzo dobre warunki lokalowe 

,systematycznie przeprowadzamy tam drobne remonty jak równieŜ 
dokonujemy zakupu pomocy naukowych i zabawek . 

Pani Dyrektor podziękowała Burmistrzowi ,radnym za współpracę.  
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała Pani 

Dyrektor za przedstawione sprawozdanie . 
Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  – 

podsumowując wystąpienia Pań Dyrektorek  w pierwszej kolejności 
chciałbym im podziękować za ich pracę ,troskę o dobro dzieci i Ŝyczę  
dalszej dobrej współpracy  dla wszystkich nauczycieli oraz personelu 
pomocniczego dla obu jednostek.  

Wiemy, Ŝe Dyrektorzy prowadza te jednostki prawidłowo ,wykazują 
bardzo duŜa dbałość, organizacja tych placówek jest bez zarzutu . 

 
Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot. 
 
a/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z 

sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2011 rok . 
/ sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do protokołu / 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – przechodzimy do punktu 

6 obrad  ,gdzie jak państwo radni wiedza przedmiotem obrad jest 
zatwierdzenie sprawozdań  finansowych  wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budŜetu za 2011 rok . 

Materiały w postaci informacji z wykonania budŜetu i informacji o 
stanie mienia komunalnego wszyscy radni otrzymali i mieli moŜliwość 
zaznajomienia się z ich zawartością  na posiedzeniach komisji rady. 

Dla dopełnienia formalności w toku dzisiejszych obrad omówione 
zostaną poszczególne sprawozdania . 

Głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka  ,który usto sunkował się 
do sprawozdania  rocznego z wykonania budŜetu miasta i gminy za 2011 
rok  

Plan  dochodów w roku 2011 wynosił  20.296.197,-zł  
Natomiast plan wydatków  wynosił  22.538.858,-zł 
Planowany deficyt budŜetowy to kwota 2.242.661,-zl. 



Na zaplanowane dochody w kwocie 20.296,197,-zł uzyskano 
17.285.047,26,-zł co stanowi 85,16%, 

Natomiast jeŜeli chodzi o wykonanie wydatków to zostały one 
wykonane na kwotę 22.138.904,56,-zł co stanowi 98,22 %.  

Nie wykonanie dochodów spowodowane zostało brakiem wpłat dotacji 
związane z realizacja inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami  w miejscowości Drzonek – Wieszczyczyn . 

Pomimo ,Ŝe inwestycja została zakończona w połowie maja 2011 roku i 
złoŜenia wniosku o zwrot dotacji wniosek nie został zrealizowany do końca 
2011 roku  

Dotacja ta wpłynęła na konto Urzędu dopiero w dniu 2 marca 2012 
roku . 

JeŜeli chodzi o rok 2011 to naleŜy tu stwierdzić, Ŝe był to rok bardzo 
pomyślny dla naszej gminy szczególnie w zakresie prowadzonych 
inwestycji . 

Do tych największych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 
naszego budŜetu zaliczyć naleŜy : 

- kanalizację wsi Drzonek Wieszczyczyn , 
Kanalizację wsi Małachowo – Księginki  
- poprawę infrastruktury turystycznej w Dolsku  
- urządzenie boiska sportowego w Nowieczku , 
- dofinansowanie przebudowy chodników przy drogach powiatowych , 
Modernizacja drogi gminnej Masłowo – Wieszczyczyn 
Wiemy ,Ŝe największą pozycje w budŜecie zajmuje oświata. 
Wydatki oświaty  to kwota   5.895.900,51 ,-zł 
Wydatki to kwota  4.418.378,32,-zl  
RóŜnica   w stosunku do dochodów finansowana jest z budŜetu gminy i 

dotyczy utrzymania przedszkola ,stołówki szkolnej oraz dopłata do 
utrzymania szkół.  

Oprócz tych wymienionych wydatków  dajemy równieŜ fundusze na 
transport i łączność ,gospodarkę mieszkaniową ,administrację publiczną 
,pomoc społeczną ,kulturę fizyczną i sport . 

Wszystkie te dochody i wydatki zaplanowane w tych działach  zostały 
prawidłowo wykonane . 

W następnej kolejności głos zabrała Pani ElŜbieta Juskowiak 
Skarbnik  Miasta i Gminy ,która przedstawiła opinię RIO nr SO-
0954/45/11/Ln/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu w sprawie wyraŜenia opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budŜetu Gminy Dolsk za 20112 rok / opinia stanowi zał.. nr 7 do protokołu  

Opinia jest pozytywna z drobnymi formalnymi uwagami . 
Następnie Pani Skarbnik ElŜbieta Juskowiak przedstawiła 

sprawozdanie finansowe za 2011 rok / sprawozdanie stanowią zał. nr 8 do 
protokołu ./ 

Radni do przedłoŜonych sprawozdań nie wnieśli Ŝadnych zapytań 
wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania  finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budŜetu za rok 2011 pod głosowanie . 

Uchwała nr XXI/144/12 została zatwierdzona jednogłośnie 15 
głosami i stanowi zał. nr 9 do protokołu . 

 



 
b/udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy  Dolsk . 
Głos w pierwszej kolejności zabrała Pani Przewodnicząca Janina 

Pawełczyk ,która  powiedziała, Ŝe wobec tego ,Ŝe sprawozdanie z 
wykonania budŜetu miasta i gminy za rok 2011 zostało omówione i 
zatwierdzone w ramach  wcześniejszego punktu obrad ,proszę 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku 
opracowanego na podstawie przeprowadzonych kontroli  wykonania 
budŜetu miasta i gminy za 2011 rok . 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Drews 
,który odczytał wniosek podpisany przez wszystkich członków Komisji 
Rewizyjnej skierowany do Przewodniczącej Rady  z wnioskiem o 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk . 

Komisja Rewizyjna  dokonała oceny wykonania budŜetu miasta i 
gminy Dolsk za 2011 rok  ,gdzie czynności kontrolne oraz przeprowadzone 
przez Komisje analizy nie wykazały przypadków wydatkowania środków 
budŜetowych w sposób niezgodny z planem budŜetu  

Komisja zaznajomiła się z treścią opinii wydanej przez Regionalna Izbę 
Obrachunkowa w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budŜetu gminy za 
2011 rok wraz z informacja o stanie mienia i objaśnieniami  

.Izba wydała opinie pozytywna  co utwierdziło Komisję w przekonaniu 
zbudowanym na podstawie przeprowadzonych kontroli o prawidłowym 
wykonaniu budŜetu w roku 2011 . zał. nr 10. 

Następnie głos zabrali Przewodniczący pozostałych Komisji Rady  
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska – Renata Jankowiak  
W imieniu Komisji / gdzie wykonanie budŜetu było omawiane na 

posiedzeniu tej komisji / stwierdzam ,ze budŜet miasta i gminy za rok 2011 
został wykonany prawidłowo. 

Cieszy tu fakt ,ze w tym budŜecie  wykonano szereg zadań dot. ochrony 
Środowiska /kanalizacje na wsiach /.  

Przewodniczący Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych 
Zbigniew Kierzkowski . 

W imieniu tej komisji stwierdzam, Ŝe Komisja pozytywnie ocenia 
wykonanie tego budŜetu za rok 2011 tym bardziej ,Ŝe zaplanowane zadania 
inwestycyjne  zostały w pełni wykonane . 

Przewodniczący Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu Jacek Woroch . 
Komisja Oświaty ,Kultury i Sportu pozytywnie opiniuje wykonanie 

budŜetu za rok 2011 .  
 
Następnie Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk odczytuje 

uchwałę nr SO/0955/17/11/Ln / 2012  składu orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie 
wyraŜenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy 
Dolsk w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z 
wykonania budŜetu Gmina za 2011 rok / uchwała stanowi zał. 11 do 
protokołu ./ 

.Pani Sekretarz Miasta i Gminy Liliana Lenarczyk Zurczak  
przedstawiła najwaŜniejsze dane z informacji o stanie mienia 
komunalnego. 



Zmiany w mieniu komunalnym w ciągu roku 2011 uległy na 
zwiększenie ,gdzie stan na 1.12011 wynosił  30.026.605,45,-zł  po  zmianie 
stan wynosi 38.391,899,81,-zł.. 

Dochody uzyskane z majątku komunalnego w roku 2011 przedstawia 
się następująco : 

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych kwota   53.551,84,-zł 
Z tytułu najmu pozostałych lokali                  51.792,68,-zł 
Z tytułu dzierŜawy gruntów ,boiska               16.366,55,-zł 
- sprzedaŜy  nieruchomości / działek ,lokali    673.163,50,-zł 
- sprzedaŜy mienia ruchomego / drewno /           7.442,50,-zł 
- uŜytkowania  wieczystego                                19.425,50 
Stan mienia komunalnego w stosunku do roku m2010 wzrósł o 8 mln 

jest to efekt zakończonych zadań inwestycyjnych . 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, Ŝe  radni 

wysłuchali wszystkich sprawozdań i opinii dot. wykonania budŜetu za rok 
2011 . 

Radni do przedstawionych sprawozdań i opinii nie zgłosili Ŝadnych 
zapytań. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zarządziła glosowanie nad 
projektem uchwały . 

Uchwała nr  XXI/145/12 została zatwierdzona 15 głosami – 
jednogłośnie i stanowi zał. nr 12 do protokołu  

 
c/ zmiany budŜetu miasta i gminy na 2012 rok  

Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak ,która w 
uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała, Ŝe  zwiększa się planowane 
dochody .o kwotę 13.680,-zl  i ustala się łączną kwotę dochodów  18.333.429,- 

Zwiększa się  planowane wydatki teŜ o tą samą kwotę i wynoszą one 
14.422,730,-zl.  

Są to w zasadzie drobne kwoty które chcemy wprowadzić do budŜetu . 
Radni do przedłoŜonego  projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych 

zapytań.  
Przewodnicząca Rady  Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 

pod głosowanie  . 
Uchwała nr XXI/146/12  została zatwierdzona 15 glosami i stanowi 

zał. nr  13 do protokołu . 
 
 d/ zamiany nieruchomości połoŜonych w obrębie 

ewidencyjnym gruntów Kotowo  . 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik 

Referatu Gospodarczego ,która  w uzasadnieniu do uchwały powiedziała, Ŝe 
jest to uchwała która uporządkuje  korzystanie z terenu pod boisko w Kotowie  
oraz drogi wewnętrznej .My od Firmy Mróz kupujemy mniej aniŜeli oni od nas 
jednak musi tu teŜ być wycenia  

Pan Kazimierz Pepliński  - czy jest to wszystko uzgodnione z Panem 
Mrozem  

Pani Maria Marchlewska  tak rozmowy na ten temat juz były  
poniewaŜ tam musi być równieŜ podział . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 
pod głosowanie . 



Uchwała nr XXI/148/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi  
zał. nr 14 do protokołu  
 
e/ zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z parkingu 

przy ul. Św. Ducha w Dolsku . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  

Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do uchwały powiedziała ,ze 
w związku z uwagami mieszkańców dot. handlu na parkingu. Jest propozycja  
dot. tego handlowania aŜeby w 4 istniejących  trwałych stosikach handlowych 
moŜna było handlować nie pobierając Ŝadnej opłaty . 

Wiemy ,Ŝe w innych miejscach na parkingu naleŜy zakazać 
handlowania  gdyŜ nie moŜemy pobierać Ŝadnej opłaty na parkingu .. 

Radny Zbigniew Kierzkowski – jeŜeli  nie będzie pobierana tam 
oplata a będzie  prowadzony handel to będzie to zgodne z prawem . 

Pani Maria Marchlewska – tak z tego powodu nie będziemy mieć 
Ŝadnych problemów . 

 Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt 
uchwały pod głosowanie. 

Uchwała Nr XXI/148/12 została zatwierdzona 14 głosami przy 1 
głosie wstrzymującym . 

Uchwała stanowi zał. nr 15 do protokołu . 
 
f/ wystąpienia Gminy Dolsk z porozumienia komunalnego 
. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  

Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do projektu uchwały 
powiedziała Ŝe  w związku z tym ,Ŝe przynaleŜymy do Selektu  a teŜ nasza 
gmina  jest w porozumieniu komunalnym  z gminami dot.,  wysypiska 
komunalnego w Mateuszewie  chcemy tą sprawę  uregulować 

Podjęcie tej uchwały pozwoli na wystąpienie  z tego porozumienia  
Radny Kazimierz Pepliński  -czy to nastąpi  automatycznie z 

podjęciem tej uchwały  . 
Burmistrz MiG Henryk Litka   - to nie nastąpi automatycznie m ta 

uchwała pozwoli na rozpoczęcie  rozmów w tej kwestii 
W tej chwili nasze śmieci są dostarczane do Mateuszewa  ,nie wiem 

jaki to będzie termin wystąpienia poniewaŜ to jest związane z nową ustawa 
śmieciową  . 

Nie chcemy tego burzyć automatycznie . 
Radny Jankowiak Kamil – czy nie ma tu obawy ,ze jak to w tej chwili 

wypowiemy to nie będzie miał kto odbierać śmieci  
Burmistrz MiG Henryk Litka  – to takiej sytuacji nie doprowadzimy  

musi to być zrobione sprawnie aŜeby jedno weszło  w drugie . 
Przewodnicząca  Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 

pod glosowanie . 
Uchwała Nr XXI/149/12została zatwierdzona 15 głosami i stanowi 

zal. nr 16 do protokołu 
 
g/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działek o 



numerach ewidencyjnym 451/3 i 451/24 połoŜonych w obrębie ewidencyjny m 
Lubiatowo . 

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska 
Kierownik Referatu Gospodarczego  

Uchwała w tej sprawie o przystąpieniu  do sporządzeni tego planu 
została juŜ wywołana i podjęcie tej uchwały zakończy proces w tej sprawie. 

Przy poprzednio podjętej uchwale o zamiarze przystąpienia nie było 
Ŝadnych uwag . 

W tej sposób zakończył się proces  uchwalania  planu a dotyczy to 
działek połoŜonych w Lubiatówku  

. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały 

pod głosowanie  
Uchwała nr  XXI/150/12 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi 

zał. nr 17 do protokołu . . 
   
h/ przekazania mienia gminnego do Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Dolsku . 
 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik   
Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe 

zgodnie  
Z przepisami  przekazuje się mienie gminne  dot. obiektów 

budowlanych a mianowicie  
- budynek sanitarno – usługowy na plaŜy  
- boisko sportowe i ogrodzenie  
- budowle sportowe i rekreacyjne na plaŜy  
  
 Projekt uchwały został poddany pod głosowanie . 
Uchwała Nr XXI/151/12 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi 

zał. nr 18 do protokołu . 
 
Ad. 7 Rozpatrzenie wniosku Burmistrza o nadaniu odznaki 

Pamiątkowej „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk „ 
 
Głos w tej sprawie zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk  

Litka ,który  przedstawił Radzie wniosek o nadanie takiej Odznaki 
Pamiątkowej Panu Grzegorzowi Furmanowskiemu . 

Uzasadniając ten wniosek Pan Burmistrz między innymi powiedział ,e 
Pan Grzegorz Furmanowski od lat znany jest w środowisku lokalnym jako 
propagator wschodnich sztuk walki i trener . 

Występując do Rady Miasta i Gminy Dolsk o nadanie tej odznaki mam 
na względzie działalność Pana Grzegorza Furmanowskiego na rzecz 
upowszechnienia tego sportu wsród  młodzieŜy . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała wniosek Pana 
Burmistrza pod głosowanie Radni 15 głosami zatwierdzili wniosek Pana 
Burmistrza o nadanie Odznaki Pamiątkowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy 
Dolsk „ 



Ta odznaki  Pamiątkowa zostanie wręczona Panu Furmowskiemu na 
następnej Sesji Rady . 

 
Ad. 8 Interpelacje i wnioski radnych . 
 
Radny Zbigniew Kierzkowski – jest zatwierdzony regulamin parkingu 

ze zmianami  naleŜy jak najszybciej to wszystko tam oznaczyć bo robi się 
bałagan przez te samochody . 

Burmistrz MiG Henryk  Litka  
Jak uchwała zostanie ogłoszona to zostanie wywieszony regulamin i 

wszystko odpowiednio oznakowane . 
Radny Rusiak Zenon – poruszył sprawę utrzymania psów ,jest to 

problem we wszystkich wioskach  nie moŜna sobie z tymi psami poradzić  
Radny Jacek Woroch – wiemy ,ze zbliŜa się sezon wypoczynkowy co 

dalej z nasza plaŜa co tam powstanie . 
Pani Maria Marchlewska  
Jest podpisana umowa z dzierŜawca  ,który w ciągu roku  musi tam 

pobudować obiekt . 
Wiemy, Ŝe w tym roku to jest niemoŜliwe ,jednak  teŜ coś juŜ 

powstanie . 
Musi uzyskać do września pozwolenie na budowę . 
Radny Woroch Jacek – dlaczego to tak długo trwało czy nie mógł być 

od razu ogłoszony dobrzy przetarg . 
Burmistrz MiG Henryk Litka  – przetargi były ogłaszane w sposób 

prawidłowy ,wiemy Ŝe wszystko nam komplikował ten który te przetargi 
wygrywał . 

Wiem ,Ŝe na sezon letni ma juz coś być oddane i mam nadzieję ,Ŝe nie 
będziemy się tego wstydzić  sami teŜ to nadzorujemy w odpowiedni sposób. 

Radny Kazimierz Pepliński  
Wiemy wszyscy ,ze bardzo nam zaleŜy na pobudowaniu wiatraków i 

uzyskania z tego powodu  dochodów do budŜetu gminy . 
Jednak to tak szybko nie nastąpi ,gdyŜ firmy nie chcą budować 

pojedyńczo  wiatraków .. 
JeŜeli te budowy nie dojdą na naszej gminie do skutku  to nie będzie 

dochodu dla gminy . 
Firmy chcą przychylności ze strony Urzędu . 
Jak to ma wyglądać to trudno powiedzieć jednak musimy się nad tym 

zastanowić ,czy moŜe z tymi firmami zorganizować  spotkanie tak aŜeby to 
ruszyło z miejsca  

Radny Dariusz Grzegorczyk – duŜo się słyszy o niezbyt dobrych 
wynikach .zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum  

Wiemy ,Ŝe nauczyciele robią co mogą jednak jak wiemy młodzieŜ jest 
róŜna są lepsze roczniki albo gorsze. 

MoŜe dobrym by był pomysł aŜeby utworzyć fundusz stypendialny dla 
młodzieŜy uzdolnionej i tym moŜe się im zmotywuje do nauki. 

Osobno dla szkoły podstawowej osobno dla gimnazjum . 
Było by to moŜe dobrze przyjęte ,Ŝe doceniamy takich uczniów. 
Radny Jacek Woroch – propozycja jest bardzo cenna ,jestem 

nauczycielem  i wiem, Ŝe są dobrzy uczniowie i słabsi i nie wszystko zaleŜy 
tylko od nauczycieli ,Komisja oświaty  moŜe się ta propozycją zając .. 



Burmistrz MiG Henryk Litka  – forma nagród dla dobrych uczniów  
jest dobrą formą, wymaga jednak przeanalizowania ,mamy jednak w tej chwili 
stypendia socjalne ale to ta propozycja jest tez godna zastanowienia i tak jak 
juz Pan Woroch powiedział komisja oświaty będzie się na wniosek Pana 
radnego zajmować 
Wymaga to jednak zastanowienia oraz szczegółowego opracowania . 
 
 Ad 9 . Wolne głosy i wnioski  
 
Pani Krystyna Trybu ś  zadała następujące pytania – kto powinien  wykaszać 
rowy przy drogach , 
- gdzie na rynku  moŜe być prowadzony handel jeŜeli te miejsca dla 
handlujących są zajęte przez parkujące samochody ,jeŜeli samochody maja tam 
stać to niech teŜ płacą za parkowanie 
Burmistrz Miasta  i  Gminy Henryk Litka  udzielając odpowiedzi na pytania 
powiedział 
,- sprawa wykaszania rowów to naleŜy do właścicieli  danej drogi, 
- natomiast jeŜeli  chodzi o handel na rynku  to postaramy się to załatwić 
,handlujący będą  mieli swoje miejsca a samochody tam nie będą  parkować 
Radny Stanisław Porzucek – poruszył sprawę oznakowania ulic w 
Mszczyczynie na ul. Cichej i Lipowej  ,gdzie znali zostały zniszczone  
przy zakładaniu wodociągu . 
 
 ad.10 Zakończenie obrad Sesji  
 
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która stwierdziła, Ŝe 
porządek obrad został wyczerpany , podziękowała wszystkim za udział i 
zakończyła obrady XXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 
 
 
Protokolant       Przewodnicząca Rady 
 
Stefania Gagat      Janina Pawełczyk 

 
 
 


