PROTOKÓŁ
Z obrad XX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk
Z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Radni obecni na Sesji wg zał. listy obecności – lista obecności 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.Wojciech Dudziński – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dolsku
11.Maria Banaszak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie .

Ad.1 Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk i stwierdzenie
prawomocności 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 .
Przewodnicząca Rady w tym punkcie wyjaśniła, Ŝe gdy porządek obrad
jest nie poszerzany nie ma obowiązku głosowanie przedstawionego porządku
obrad – obrady sesji przebiegają zgodnie z otrzymanym porządkiem obrad przy
zaproszeniach na sesje.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XIX. 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
Radni do przedłoŜonej informacji nie wnieśli Ŝadnych zapytań .
Ad.5 . Przedstawienie sprawozdań z działalności przez .:
a/ Szkołę Podstawowa w Dolsku
Sprawozdanie zostało przedstawione przez Dyrektora Szkoły w
Dolsku Wojciecha Dudzińskiego i stanowi zał. nr 4do protokołu .
Sprawozdanie przedstawia część opisową i finansową
Opisowa część zawiera wszystkie dane dotyczące szkoły takie jak ilość
nauczycieli ,ilość dzieci uczęszczających do szkoły łącznie z filią w
Małachowie .
Ta część to równieŜ wszystkie osiągnięcia szkoły w zakresie nauczania
,w zakresie prowadzenia kół zainteresowań oraz wyników egzaminów oraz
remontów przeprowadzonych w tych obu jednostkach .
Jak wiemy szkoły te wymagają duŜych nakładów remontowych stąd
przy wystąpieniu Pana Dyrektora teŜ była mowa o finansowym wsparciu tych
szkół w zakresie remontów w przyszłym budŜecie.
Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk.- ile w tym roku szkolnym
dzieci kończy 6 klasę a ile dzieci będzie w pierwszych klasach .
Pan Wojciech Dudziński - 48 uczniów kończy 6 klasę natomiast w
przyszłym roku szkolnym będzie utworzona tylko 1 klasa pierwsza a jest to
związane z przesuniętą reforma oświatową.
Radny Kazimierz Pepliński – jaki jeŜyk obcy jest uczony w szkole w Dolsku
i od której klasy .
Pan Wojciechy Dudziński – od 1 klasy uczony jest w naszej szkole jeden
język – angielski .
Radni nie wnieśli Ŝadnych dalszych zapytań do przedłoŜonego
sprawozdania .
Przewodnicząca Rady podziękowała za złoŜenie sprawozdania .
.
b/ sprawozdanie szkoły Podstawowej w Masłowie
Pani Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Marię
Banaszak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie o przedstawienie
informacji z działalności szkoły .
Sprawozdanie zostało przedłoŜone przez Panią Marię Banaszak Dyrektor
Szkoły w Masłowie i stanowi zał. nr 5 do protokołu .

Tak jak to omówiono w wyŜej złoŜonym sprawozdaniu to sprawozdanie
uwzględnia teŜ sprawozdanie opisowe i sprawozdanie finansowe
Z przedłoŜonych sprawozdań wynika ,Ŝe szkoła funkcjonuje bardzo dobrze bez
trudności co roku jest przeprowadzany remont ale tak jak w innych
jednostkach teŜ wymaga jeszcze dalszych remontów .
Jest to szkoła 6 klasowa ,wydawałoby się ,Ŝe pomieszczeń wystarcza jednak
wiemy , Ŝe niektóre sale lekcyjne musza być przystosowane do wf albo do
informatyki na stałe stąd w niektórych przypadkach tych sal brakuje .
Pani Przewodnicząca Janina Pawełczyk – ile na przyszłość będzie dzieci w
pierwszych klasach .
Pani Dyrektor Maria Banaszak – wg naszego rozeznania będą to liczniejsze
roczniki .
Pan Dariusz Grzegorczyk – z racji tego ,Ŝe kiedyś uczyłem w tej szkole i
wiem jakie tam są warunki jestem trochę zdziwiony ,Ŝe tych sal nie starcza do
nauczania .
Pani Dyrektor Maria Banaszak – moŜe Ŝle to sformułowałam ,ze nie starcza
miałam tu na myśli wyłączenie tych sal które musza być na stałe urządzone np.
do informatyki gdzie wymogi mówią ,Ŝe kaŜde dziecko będzie musiało
siedzieć przed komputerem i na 1 dziecko powinno być więcej jak 5 m a my
mamy 2,5 m na 1 ucznia .
W swojej wypowiedzi nie miałam na myśli tego Ŝe nam coś brakuje ale
chciałam wskazać na potrzeby w tym zakresie .
Pan Burmistrz Henryk Litka – podsumowując wystąpienia Dyrektorów w
pierwszej kolejności chciałbym podziękować za ich prace ,troskę o dobro
dzieci i Ŝyczył dalszej dobrej pracy dla wszystkich nauczycieli obu jednostek .
Wyniki egzaminów w tych szkołach były róŜne ale na dość słabym poziomie
tak, Ŝe w tym zakresie były skierowane do Dyrektorów odpowiednie wnioski
gdzie oczekujemy w tej chwili lepszych wyników
Natomiast jeŜeli chodzi o sale lekcyjne w Masłowie to chyba jest ich
wystarczająca ilość gdyŜ była tam kiedyś szkoła 8 klasowa , uczniów było o
wiele więcej i tez wystarczało
Jesteśmy przed zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół i jak wiemy
filia szkoły dolskiej w Małachowie będzie miała klasy 1 – 3 .

c/ sprawozdanie Gminy Dolsk z realizacji programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi .
Sprawozdanie przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik Referatu
Obywatelskiego – sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do protokołu .
Przedstawiając to sprawozdanie Pani Mirela Godawa powiedziała między
innymi ,Ŝe roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi został
uchwalony 27 paŜdziernika 2010 roku
Projekt był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami
Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona była w zakresie
wsparcia finansowego.
Na rok 2011 został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych .
Otwarty konkurs ofert obejmował
- organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych

- organizacja szkolenia i wspierania dzieci i młodzieŜy uzdolnionej sportowo.
promocja sportu wsród dzieci i młodzieŜy
Po weryfikacji ofert pozytywnie zaopiniowano dwie oferty
- uczniowski klub sportowy Kusy prz szkole w Dolsku ,
- ludowy klub sportowy Zawisza Dolsk
Zadania zostały zrealizowane prawidłowo co wynika ze sprawozdań złoŜonych
przez UKS KUSY i Zawisza Dolsk .
Radni do przedłoŜonego sprawozdania nie zgłosili Ŝadnych zapytań .
Przewodnicząca Rady podziękowała Pani Mireli Godawa za złoŜenie
sprawozdania .
Ad. 6 Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.
c/ sprzedaŜy komunalnych lokali mieszkalnych połoŜonych w
Drzonku.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu
Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do uchwały powiedziała ,ze dotyczy to
dwóch mieszkań komunalnych przy czym w tej chwili jest złoŜony 1 wniosek
na wykup mieszkania .
Chcemy jednak zrobić to kompleksowo tak aŜeby w przyszłości być
przygotowanym na drugą sprzedaŜ .
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod
głosowanie .
Uchwała nr XX/135/12 została zatwierdzona 15 glosami i stanowi zał. nr 7
do protokołu
.

b/ zbycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Gawronach .

Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu
Gospodarczego ,która w uzasadnieniu powiedziała ,ze w projekcie uchwały
do sprzedaŜy przeznacza się nieruchomość zabudowaną budynkiem
nieczynnej hydroforni
Wiemy, Ŝe wieś Międzychód ,Gawrony i Pinka są podłączone do
Wiesczyczyna tak ,ze obiekt w tej chwili jest nieczynny .
Wszystkie urządzenia , które nadawały się do zagospodarowania zostały juz
usunięte .
Radny Kazimierz Pepliński – rozumiem ,ze to ma iść na sprzedaŜ ale dopiero
po wycenie przez rzeczoznawcę.
Pani Maria Marchlewska – tak aŜeby ta procedurę rozpocząć to musi być w
pierwszej kolejności podjęta uchwała o sprzedaŜy
Pan Zbigniew Kierzkowski – czy te urządzenia w środku nie mogły być
sprzedane łącznie z budynkiem moŜe kupującemu by się przydały .
Pani Maria Marchlewska .- majątkiem tym dysponował Zakład Gospodarki
Komunalnej i tam zdecydowano o uporządkowaniu tego obiektu .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Uchwała nr XX/136/12 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 8
do protokołu.

c/ 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 powiedziała dotyczy
to mienia gminnego w następujących miejscowościach :
- w BłaŜejewie , Nowieczek ,Mełpin ,Wiesczyczyn ,Międzychód
Dolsku .
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań
.Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod
glosowanie.
Uchwała nr XX/137/12 została zatwierdzona 15 glosami i stanowi
zał. nr 9 do protokołu
d/ zasad i trybu ,odraczania terminu zapłaty oraz
rozkładania na raty naleŜności Gminy Dolsk lub jej
jednostek organizacyjnych z tytułu naleŜności pienięŜnych
mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych
naleŜności budŜetowych o charakterze publiczno – prawnym
.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak
Sekretarz Miasta i Gminy ,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe
podjęcie takiej uchwały jest podyktowane tym ,Ŝe zmieniają się
przepisy o finansach publicznych .
Taka uchwała była juz podejmowana w roku 2006 jednak z chwila
podjęcia tej uchwały traci ona moc .
Uchwała ta to prawo miejscowe i wchodzi w Ŝycie po ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .
Uchwała okresla na jakich zasadach te jednostki budŜetowe i zakład
budŜetowy moŜe takie naleŜności mieć umorzone po spełnieniu
wszystkich niezbędnych formalności w tym zakresie
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały
pod głosowanie .
Uchwała nr XX/138/12 została zatwierdzona 15 glosami i stanowi zał.
nr 10 do protokołu .
e/ zmiany budŜetu miasta i gminy na 2012 rok .
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik
Miasta i Gminy ,która powiedziała ,Ŝe zarówno dochody jak i wydatki
ulegają zwiększeniu i tak
-dochody zwiększają się o kwotę 220.904,-zl i dotyczą one w
większości dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla producentów
rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę,
- natomiast wydatki wzrastają o kwotę 244.717,-zł

i teŜ dotyczą tej dotacji .
Zmianie ulegają równieŜ dochody z tytułu udziału gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych o kwotę 82.315,-zl w związku z
ostatecznym zawiadomieniem Ministra Finansów na rok 2012 ..
Radny Kazimierz Pepliński – dlaczego ta dotacja z podatku tak
maleje czy my mamy na to wpływ .
Pani ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG
Na to ma wpływu nie mamy to wynika z rozliczeń podatników i ulgami
zastosowanymi przy tych rozliczeniach .
Radny Hieronim Szczepaniak – w projekcie uchwały jest równieŜ
ujęta kwota
83.728,-zł ,która dotyczyła odszkodowania za działki gminne zajęte na
przebudowę drogi wojewódzkiej 434 .
Na co te pieniądze będą przeznaczone.
Pani Skarbnik ElŜbieta Juskowiak – na pokrycie deficytu
budŜetowego .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały
pod głosowanie
Uchwała nr XX/139/12 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi
zał. nr 11 do protokołu .
f/zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy na lata 2012 -2020 .
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak ,która
wyjaśniła, Ŝe projekt tej uchwały jest ściśle powiązany z uchwałą dot.
zmiany budŜetu na rok 2012 .
Gmina ma otrzymać fundusze na rynek ,gdzie musimy mieć swoje
środki stad w projekcie tej uchwały przesuwamy 500 tys, zł z zadania
dot. kanalizacji Małachowo - Księginek na to zadanie .
Natomiast na to zadanie kanalizacyjne będziemy składali ponowny
wniosek / gdyŜ ten co był składany nie został zakwalifikowany do
realizacji z uwagi na zbyt małą ilość osób zamieszkałych na 1 km/ .
Chcemy ponownie złoŜyć wniosek i zadanie by było robione etapowo .
Nabór na Małachowo – Księginki to rok 2013 .
Radny Kazimierz Pepliński – tak widzimy ,ze fundusze coraz trudniej
zdobywać , podobnie moŜe być z naszymi dochodami liczyliśmy ,Ŝe do
budŜetu wpłyną podatki do wiatraków ale one na razie na naszym
terenie nie powstają
Firmy tego nie chcą robić jednostkowo .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod
głosowanie .
Uchwała nr XX/140/12 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi
zał. nr 12 do protokołu .
g/ nabycia nieruchomości połoŜonej w Drzonku i
Wieszczyczynie .
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik
Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu do projektu powiedziała

,Ŝe dotyczy to terenów zarówno w Drzonku i Wieszczyczynie pod
przepompownie .
Powstała w tych wioskach kanalizacja z przepompowniami i Ŝeby to
było wyregulowane to musimy ten teren pod przepompowniami
wykupić.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały
pod głosowanie .
Uchwała nr XX/141/12 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi
zał.. nr 13 do protokołu
h/ regulaminu korzystania z parkingu przy ul.
Świętego Ducha w Dolsku ,
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska
Kierownik Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła, Ŝe jesteśmy
zobowiązani do zatwierdzenia takiego regulaminu ,który uwzględnia
wszystkie uwarunkowania niezbędne do dobrego funkcjonowania
tego parkingu .
Jak widzimy w tym projekcie uchwały jest zapis zabraniający
handlowania .
Nie jest to od nas zaleŜne ,mamy odpowiednie dokumenty wyjaśniające
tą kwestię z których wynika ,ze przez 5 lat od oddania obiektu do
uŜytku na obiekcie finansowanym z funduszy unijnych nie moŜna
handlować i pobierać opłaty .
Radny Jan Rzepczyński – czy wg tej informacji tam nie będzie
wogóle handlu .
Pani Maria Marchlewska – tak taka musi być nasza decyzja w
przeciwnym wypadku musielibyśmy zwrócić milionową dotację.
Pan Jacek Woroch – nie rozumiem dlaczego tam nie będzie handlu
to dlaczego powstały tam te stoiska i wszyscy byliśmy przekonani ,ze
tam będzie moŜna handlować .
PrzecieŜ mieszkańcy nie będą się interesować przepisami tylko będą
mówić o zlej woli nas radnych oraz Burmistrza
Pan Burmistrz MiG Henryk Litka – tak sytuacja nie jest ciekawa
jednak liczyliśmy ,ze będziemy tam mogli handlować i stąd te miejsca
do handlowania .
Jednak po tych wyjaśnieniach nie moŜemy ryzykować .
Liczę na to i zabiegam o to Ŝeby to zmienić.
Chcemy remontować rynek i moŜe to teŜ będzie jakiś argument na to
handlowanie .
Jednak teŜ gwarancji nie mamy czy to tak będzie .
JeŜeli przepisy by się w tym zakresie zmieniły to podejmiemy w tym
zakresie odpowiednia uchwałę.
Pan Jacek Woroch – te wszystkie argumenty mnie nie przekonują to
powinno być wszystko uzgodnione przed zakończeniem inwestycji , nie
pozwalać na handlowanie w roku poprzednim jak to teraz będzie
wyglądać jak zabronimy handlu ,to będzie tak jakbyśmy nie znali
przepisów .

Wobec tego jak to wygląda, Ŝe na plaŜy moŜna handlować.
Burmistrz MiG Henryk Litka – teren do handlowania na plaŜy został
wyłączony przy opracowaniach celem uzyskania funduszy unijnych .
Było to uwzględnione przy projekcie i nikt nie zabroni tam handlu .
Pan Jacek Woroch – trzeba było teŜ pomyśleć o wyłączeniu terenu
przy parkingu albo dokupienie terenu i wtedy by sytuacja była czysta
nikt nie miałby do nas pretensji .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały
pod głosowanie .
Uchwała nr XX/ 142/12 została zatwierdzona 14 głosami przy 1
głosie wstrzymującym i stanowi zał. nr 14 do protokołu .

i/ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
gminnych ,dla których zarządca jest Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk ,na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu .
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik
Referatu Gospodarczego ,która wyjaśniła, Ŝe dotyczy to dróg
zarządzanych przez Burmistrza .
Uchwała w tej sprawie była juz kilka lat temu podjęta jednak przepisy
się zmieniają stąd proponujemy wywołanie takiej uchwały .
Przewodnicząca Rady Janina Pawelczyk poddała projekt uchwały
pod głosowanie .
Uchwała nr XX/143/12 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi
zał. nr 15 do protokołu .

Ad. 7 Interpelacje i wnioski radnych .
Pan Jacek Woroch – pochwalam inicjatywę dot. usług
informatycznych ,który będzie przydatny w sytuacjach zagroŜenia oraz
wszelkich innych informacjach .Jest to bardzo dobre , przekonałem się
gdyŜ otrzymałem juŜ informację mejlową o imprezie w dniu 3 maja .
NaleŜy z tego korzystać i zarejestrować się aŜeby takie informacje
otrzymywać.
Jesteśmy chyba nieliczną gminą ,która takie informacje posiada .
- druga sprawa to remont drogi 434 .
Była na poprzedniej sesji wypowiedz kolegi Kierzkowskiego który
równieŜ poruszył tą sprawę a dotyczy to braku kanalizacji ,woda zalega
jezdnie .Pieszy jak tamtędy przechodzi to jest cały ochlapany .
Przed oddaniem tej całej drogi to powinno być wyregulowane ,
- podobnie sprawa wygląda na ul. Kościańskiej / przy budynku
p.Schlechtowej – tez tam woda zalega .Tu pobocze jest wyŜej jak
jezdnia i stąd te kłopoty .
Pan Jan Rzepczyński – chciałbym tu przekazać informację odnośnie
wywoŜenia eternitu i innych nieczystości przez firmę Mróz .

Sprawa ta była poruszana przez sołtysa wsi Ostrowieczno na
posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska .
Osobiście ten teren sprawdziłem i wszystkie te pomówienia są
nieprawda ,nie stwierdziłem tam Ŝadnego eternitu ,teren ten jest
utrzymywany w naleŜytym porządku
Muszę tu stwierdzić ,Ŝe wszystko co zostało na tym posiedzeniu
mówione to pomówienia wobec firmy Mróz.
Radny Kazimierz Pepliński- jeŜeli juz mówimy o zalegającej wodzie
to w Wieszczyczynie na tej nowej drodze tez woda stoi w 3 miejscach
- to powinno być naprawione w ramach gwarancji
Radny Zbigniew Kierzkowski – zalegająca woda to temat częsty na
naszej Sesji i to samo dotyczy naszego parkingu tam woda po deszczu
ciągle stoi a jak to będzie dopiero wyglądało gdy będzie droga wyŜej
jak parking , przecieŜ wszystko będzie tam spływało a tam nie ma
kanalizacji
Burmistrz MiG Henryk Litka
- wszystkie wypowiedzi są słuszne i sami tez tym się martwimy ale
będziemy to monitorować parking został tak wykonany jak
zaplanowano natomiast droga 434 musi być niŜej od parkingu .
Będzie równieŜ wykonany przepust oraz chodnik od rynku do parkingu
do prawej stronie .
Natomiast jeŜeli chodzi o inne drogi to dokonany wizytacji np. drogi w
Wieszczyczynie i przekaŜemy te uwagi do wykonawcy .
Ad.8 Wolne głosy i wnioski .
Radny Roman Drews – wiemy ,Ŝe jezioro jest monitorowane ,ale
proszę sprawdzić czy to działa poniewaŜ komórka do monitoringu na
dzwonnicy jest uszkodzona .
Radny Dariusz Grzegorczyk – ustosunkował się do sprawozdań
złoŜonych przez Dyrektorów szkół a w szczególności do sprawozdania
złoŜonego przez szkołę w Maslowie.
Słyszeliśmy Ŝe ze względu na konieczność organizowania w klasach
pracowni tych klas brakuje .
Wiemy ,ze do Masłowa 80 % dzieci jest dowoŜonych to moŜe by
mogły być dowoŜone do Dolska.
MoŜe by to rozładowało sytuację a byłoby teŜ z korzyścią dla
nauczycieli.
Jest tu prośba do Komisji Oświaty moŜe trzeba by było zając się tym
tematem .
Druga sprawa to sprawa tego handlowania na parkingu .
Udało to się załatwić nad jeziorem to moŜe trzeba będzie dokupić albo
wydzierŜawić przy parkingu działkę i zrobić tam targowisko .
Unikniemy wtedy złej opinii na nasz temat.
Jak ten plac zostanie zamknięty w przeciwnym wypadku mieszkańcy
będą handlować przy drogach a to jest bardzo niebezpieczne .
W dalszej części glos zabrał Pan Dopierała i poruszył następujące
sprawy :
- sprawa ul. Garcarskiej przy nieruchomości Pani Wisniewskiej

Czy tego kawałka terenu nie moŜna by było utwardzić,
- druga sprawa co z budynkiem po banku wszystko niszczeje Pan
Burmistrz na kaŜdej sesji obiecuje ,Ŝe z tym coś zrobi ale efektu nie
widać ,
-były czyszczone rowy okalające Dolsk ,jednak te osoby które to
wykonywały wchodziły na posesje bez zapowiedzenia ,nikt nas nie
powiadamia o tym ,Ŝe przychodzą ,
- czy nie moŜna by było porozmawiać z właścicielem działki kolo Pani
Wiśniewskiej / właściciela nie znam / rosną tam wysokie drzewa które
wszystkim zagraŜają .
Burmistrz MiG Henryk Litka
- sprawa utwardzenia części ul. Garcarskiej – zbadamy to na miejscu i
zobaczymy co z tym dalej zrobić,
- odnośnie budynku po banku to wiem ,Ŝe to wygląda tragicznie
staramy się znaleść właściciela oraz bank który by za długi wykupił i w
tej chwili nic więcej nie mogę powiedzie,
- odnośnie drzew i krzewów proszę uprzejmie Pana do referatu
gospodarczego ,
Natomiast odnośnie czyszczenia rowów to ma Pan słuszność ,Ŝe
najpierw wejście na nieruchomość powinni uzgodnić z właścicielem
,wiemy ,Ŝe to robią róŜne firmy i wszystko zaleŜy od człowieka .
Ad. 9 Zakończenie obrad Sesji .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zabierając głos
podziękowała wszystkim za udział i zakończyła obrady XX Sesji Rady
Miasta i Gminy Dolsk.
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