
 

 

    P R O T O K Ó Ł NR VII 

   Z obrad  Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 

`    29 kwietnia 2015 roku w godz. Od 12 do godz. 15  

 

   Radni obecni na Sesji wg zał. listy obecności/zał. nr 1 /  

   Obecnych 14 radnych ,1 radny usprawiedliwiony  

   Ponadto udział w Sesji wzięli : 

   1.Henryk Litka Burmistrz MiG  

   2.Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz MiG  

   3.Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG  

   4.Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego  

   5.Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 

   6.Daria Rosiak Dyrektor Biblioteki  

   7.Alicja OIschak Kierownik OPS 

   8.Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  

   9Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR  

10.Barbara Wierzbińska Dyrektor Gimnazjum w Dolsku  

11.Longina Dułacz Dyrektor Przedszkola w Dolsku, 

12.Wojciech Dudziński Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dolsku , 

13.sołtysi , 

14.mieszkańcy gminy . 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad  

Posiedzenie rady otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, 

która powitała radnych ,zaproszone osoby oraz wszystkich uczestniczących w 

obradach sesji stwierdzając ,że na sali obecnych jest 14 radnych, wobec tego 

rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 



Ad.2 Przedstawienie porządku obrad Sesji . /zał. nr 2/ 

Porządek sesji przestawiony przez Przewodniczącą Rady jest następujący: 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Przedstawienie porządku obrad . 

3.Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk , 

4.Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej , 

5.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2014 . 

6.Przedstawienie sprawozdań za rok 2014 z działalności : 

a/Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Dolsku, 

b/Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku z filią w 

Małachowie , 

c/Szkoły Podstawowej w Masłowie , 

d/Przedszkola Samorządowego Stokrotki w Dolsku z filiami , 

7.Rozpatrzenie projektów uchwał dot. 

 a/ zmiany budżetu miasta i gminy na 2015 rok , 

b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta I gminy Dolsk 

c/zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów 

Księginki i Małachowo , 

d/nabycia nieruchomości położonej w Księginkach , 

e/niewyrażenia zgody na podział sołectwa Ostrowieczno na dwa odrębne 

sołectwa , 

8.Zapytania i wnioski radnych . 

9.Wolne głosy i wnioski . 

10.Zakończenie obrad sesji . 

Ad. 3.Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 

Zabierając głos w tym punkcie obrad  Przewodnicząca Rady stwierdziła ,że 

protokół został sporządzony w terminie ,był do wglądu w biurze rady. 

Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych uwag .  



Ad.4.Informacja Burmistrz z działalności międzysesyjnej /zał. nr 3/. 

Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk 

Henryka Litka . 

Radni do przedstawione informacji nie wnieśli żadnych zapytań . 

W tym punkcie obrad głos zabrał radny Jan Rzepczyński, który w imieniu  

Zarządu Gminnego i Zarządu Powiatowego SLD odczytał list gratulacyjny dla 

Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Henryka Litka.  

Burmistrz został wybrany na członka Zarządu Gmin Wiejskich RP oraz 

powołany został przez Marszałka Województwa w skład komitetu 

Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny obowiązujący 

do 2020 roku . 

W odczytanym przez radnego listu gratulacyjnego Zarząd SLD gratuluje Panu 

Burmistrzowi  wyboru  i powierzenie Panu Burmistrzowi  tych prestiżowych  i 

odpowiedzialnych funkcji  co jest wyrazem  wybitnych kompetencji  i 

eksperckiej wiedzy z dziedziny samorządu i stabilizacji finansowej . 

Ten Pański sukces zawodowy można jednocześnie  odczytać także jako 

znaczny sukces gminy Dolsk, jako dowód uznania dla osiągnięć gminy . 

Proszę przyjąć życzenia pomyślności w sprawowaniu Pańskich 

odpowiedzialnych misji . 

Burmistrz Henryk Litka zabierając głos podziękował za życzenia zapewniając 

równocześnie ,że będąc członkiem tak odpowiedzialnych gremium będzie w 

szczególności pracował na rzecz dobra naszej gminy . 

Ad. 5 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2014 . 

Sprawozdanie zostało przedstawione przez Panią Mirellę Godawa Kierownika 

Referatu Spraw Obywatelskich / sprawozdanie stanowi  

zał. nr 4 do protokołu. 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami był uchwalony przez Radę w roku 2013 . 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona była w zakresie 

wspierania finansowego realizacji zadań wskazanych przez organizacje  

W budżecie gminy przewidziano na ten cel 13 tys. zł . 

Zadania zostały w pełni zrealizowane zarówno pod względem merytorycznym 

jak i finansowym co wynika ze złożonych sprawozdań. 



Ad.6 Przedstawienie  sprawozdań z działalności : 

a./Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Dolsku . 

Sprawozdanie z działalności zostało przestawione przez Panią Dyrektor 

Barbarę Wierzbińską /sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu / 

Sprawozdanie na sesji zostało przedstawione w formie multimedialnej co 

pozwoliło radnych na lepsze zapoznanie się z działalnością gimnazjum 

,formami nauczania ,osiągnięciami orasz wynikami w nauczaniu . 

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania młodzież ucząca się w 

gimnazjum ma szereg osiągnięć  biorąc udział w wielu zawodach, konkursach 

na szczeblu gminnym ,powiatowym jak i wojewódzkim . 

Również uczniowie biorą udział w różnych wyjazdach ,wycieczkach i rajdach 

Radna Wiesława Szermelek – chciałabym tu zabrać głos w imieniu Komisji 

 Oświaty ,Kultury i Sportu i stwierdzić ,że przedstawione przez Panią Dyrektor 

było tak ciekawe ,uczniowie mają tak duże możliwości wykazania się swoją 

wiedzą uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach ,zawodach tak, że należy 

podziękować Pani Dyrektor oraz całej radzie pedagogicznej za zaangażowanie 

na rzecz rozwoju młodzieży . 

Zapytań ze strony radnych odnośnie sprawozdania nie było . 

B/Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku z filią w 

Małachowie . 

Sprawozdanie również w formie multimedialnej zostało Przedstawione przez 

Dyrektora Szkoły Pan Wojciecha Dudzińskiego / sprawozdanie stanowi zał. 

 nr 6 do protokołu /. 

Również tak jak w przypadku sprawozdania z działalności Gimnazjum tu też 

zostały ujęte wszystkie formy działalności szkoły w tym wyniki nauczania 

,osiągnięcia sportowe oraz udział w różnego rodzaju zawodach i wyjazdach. 

c/Szkoły Podstawowej w Masłowie  

Sprawozdanie przedstawiła Pani Dyrektor Szkoły  Maria Banaszak  

sprawozdanie stanowi zał. nr 7 do protokołu/ 

Forma sprawozdania przedstawionego na sesji – multimedialna . 

Jeżeli chodzi o Szkołę w Masłowie to zasługuje ona na wyróżnienie ,gdyż 

osiąga ona najlepsze wyniki nauczania na naszym terenie .,wyniki te są 

również najlepsze na terenie naszego powiatu oraz bardzo wysoko notowane 

w skali województwa . 



Wg Pani Dyrektor jest to zasługa nauczycieli a przede wszystkim zdolnej 

młodzieży . 

Uczniowie tej szkoły podobnie jak w  innych szkołach biorą udział w szeregu 

konkursach ,zawodach ,gdzie również uzyskują zadawalające wyniki.  

d/ Przedszkole Samorządowe Stokrotki  w Dolsku z filiami . 

Sprawozdanie zostało przedstawione przez Panią Dyrektor Longinę Dułacz 

Sprawozdanie stanowi zał. nr 8 do protokołu/ .    

 Przedstawiając sprawozdanie w formie multimedialnym Pani Dyrektor 

zapoznała radnych a działalnością wszystkich filii / 4 filie /. 

Radny Jacek Woroch Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – to 

co w tak wspaniały sposób przedstawili Dyrektorzy placówek oświatowych to 

tylko wycinek ich pracy .Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest edukacja dzieci 

i młodzieży ,stad podziękowanie dla wszystkich placówek oświatowych za 

bardzo dobrą  pracę życząc równocześnie dalszej wytrwałości w pracy z 

dziećmi i młodzieżą . 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka – nasze placówki oświatowe działają 

dobrze  w dobrych warunkach. 

Organizacja placówek oświatowych jest prawidłowa, dziękuję  Dyrektorom  i 

wszystkim pracownikom  oświaty za dotychczasową dobrą pracę . 

Osobne podziękowania należą się Pani Dyrektor i nauczycielom Szkoły 

Podstawowej w Masłowie  za ich znakomite  wyniki nauczania  

Ad.7 Rozpatrzenie projektów uchwał: 

a/zmiany budżetu miasta i gminy Dolsk na 2015. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 

Gminy ,która w uzasadnieniu do projektu powiedziała, że planowane 

dochody  zwiększa się o kwotę 1.704.862,53,-zł ,natomiast wydatki zwiększa 

się o kwotę 1.722.535,80,zł . 

Planowane dochody ulegają zwiększeniu  z tytułu dotacji otrzymanej z 

budżetu Unii Europejskiej  z inwestycje wykonana w roku 2014  oraz dotacji 

celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej .  

Natomiast jeżeli chodzi o wydatki w związku ze zwiększeniem dochodów to 

obejmują one  wypłatę akcyzy zawartej w podatku oleju napędowego , 

-regulacji wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej Księginki – Małachowo 

/za realizacje w roku 2014 /, 



- wydatków na oświatę, administrację  publiczna ,transport i łączność ,pomoc 

społeczną ,kulturę fizyczną- są to wydatki które uregulują budżet tych 

jednostek   . 

Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu 

wszystkich komisji Rady . 

Pytań ze strony radnych nie było. 

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie 

Uchwała nr VII/33/15 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 9 do 

protokołu . 

b/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  miasta i gminy Dolsk. 

Projekt uchwały  był omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji 

Rady . 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 

Gminy 

Tak jak wynika z uzasadnienia do tego projektu to jest to odzwierciedlenie 

wszystkich zmian jakie zachodzą w budżecie 2015 roku ,stad konieczność 

podjęcia tej uchwały .    

Radni nie wnieśli żadnych zapytań do projektu uchwały. 

Uchwała nr VII/34/15 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 10 

do protokołu . 

c/zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów 

Księginki i Małachowo .   

Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu .  

Przewiduje zamianę nieruchomości położonej w Księginkach – własność RSP 

Małachowo na działkę położoną w Małachowie – własność gminy Dolsk . 

Po akceptacji radnych dot. tej zamiany grunty te zostaną przeznaczone na 

pobudowanie świetlicy wiejskiej w Księginkach bez zaangażowania w tym 

przypadku dużych kwot na wykup gruntu . 

Radni w pełni zaakceptowali projekt tej uchwały . 

Uchwała nr VII/35/15 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr 11 

do protokołu . 

 

d/nabycia nieruchomości położonej w Księginkach . 



Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  Referatu 

Gospodarczego ,która w uzasadnieniu powiedziała ,że ta uchwała jest ściśle 

powiązana z poprzednio podjętą  uchwałą, gdyż projekt tej uchwały zakłada 

zakupienie od Pani [...] 1700 m2 działki położonej w pobliżu działek ,które 

będą przeznaczone na  pobudowanie świetlicy w Księginkach .  

Zakupiona od Pani [...] pozwoli na zlokalizowanie oprócz świetlicy również 

boiska sportowego i placu zabaw . 

Radny Andrzej  Michałowski – jaka będzie  cena za zakup tej działki . 

Pani Maria Marchlewska – były już w tej sprawie rozmowy i cena została 

ustalona na 7 tys. zł.  

Uważamy ,ze to jest bardzo korzystna cena . 

Uchwała została poddana pod głosowanie i zatwierdzona 14 głosami . 

Uchwała nr VII/36/15 stanowi zał. nr 12 do protokołu . 

e/niewyrażenia zgody na podział sołectwa Ostrowieczno na dwa odrębne 

sołectwa . 

Projekt uchwały z uzasadnieniem przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Żurczak          

która ,wyjaśniła, że zarówno grupa mieszkańców jak i rada sołecka wystąpiły 

w tej sprawie z odpowiednimi wnioskami . 

Grupa mieszkańców Ostrowieczna jest za podziałem ,Rada sołecka jest 

przeciw . 

Temat ten został omówiony na wspólnym posiedzeniu radnych w dniu  

25 marca 2015 roku ,gdzie zapoznano się z argumentami w tej sprawie . 

Dziwi fakt, że  środki z funduszu sołeckiego były przeznaczane na wieś  

Ostrowieczno a nie na Ostrowieczko a tymczasem Ostrowieczno występuje  o 

podział . 

W tej chwili Ostrowieczno posiada  świetlicę ,w Ostrowieczku brak świetlicy . 

Ale to nie są  argumenty ,które przemawiają za podziałem na dwa sołectwa, 

stąd projekt tej uchwały . 

Radny Jacek Woroch – mamy tu zarzuty ,że taką decyzje wymuszono na 

radnych ,to jest nieprawda . 

Mieliśmy na spotkaniu wszystko wytłumaczone ,sołtys i radny zostali wybrani 

i  są członkami rady sołeckiej i rada sołecka o taki podział nie występuje. 

Na ta chwilę  jestem przeciw podziałowi, brak argumentów .  



Radny Jarosław Kaczmarek – na siłę nikogo się nie uszczęśliwia – trzeba brać 

wszystkie argumenty pod uwagę i wobec tego będę głosował za podziałem . 

Na sali obecni są mieszkańcy Ostrowieczna, którzy są za podziałem i  chcą. 

 przed podjęciem w tej sprawie uchwały przedstawić radnym swoje racje.  

Ażeby uspokoić atmosferę na sali Przewodnicząca wyjątkowo  dopuściła 

mieszkańców Ostrowieczna do głosu.  

W imieniu mieszkańców Ostrowieczna głos zabrał Pan  [...], który wysunął te 

same argumenty jakie złożył do rady na piśmie . 

Radny Marek Jurga – konflikt we wsi trwa ,widzimy ,że kością niezgody jest 

dokonany wybór sołtysa ,czy gdyby  był inny sołtys też byłby  wniosek o 

podział sołectwa / Pan [...] kandydował na sołtysa ,nie został wybrany/. 

Pan  [...] – nie rozumiem co radni mają na myśli ,że nasze argumenty nie są 

przekonujące, konflikt na wsi  trwa ,nasze argumenty przez Pana Burmistrza 

w ogóle nie są brane pod uwagę . 

Jeżeli byłby wybrany inny sołtys też byśmy występowali o podział sołectwa .  

Przewodnicząca Rady – argumenty wysunięte przez państwo  są źle 

sformułowane ,jednak nikt drogi  nie zamyka  państwu do dalszego działania 

w tym zakresie . 

Pan [...] – czy Pani Przewodnicząca rozumie co mówi to po co ta uchwała 

Jestem członkiem rady sołeckiej i mnie nie  zapraszają  na posiedzenia . 

Na tym wniosku co Rada sołecka złożyła mojego podpisu nie ma . 

Radny Jan Rzepczyński zwołuje tak posiedzenie rady sołeckiej i wszyscy są o 

tym informowani .  

Pan [..]  ostatnio tez zwołano posiedzenie rady sołeckiej i tez nic o tym nie 

wiedziałem ,posiedzenia są wtedy zwoływane kiedy ja o nich dowiaduję się 

ostatni i nie zawsze ten termin mi pasuje . 

Radny Jan Rzepczyński – to co pan wygaduje to absolutne bzdury i nie wiem 

o żadnym trwającym konflikcie ,uważam ,że pomiędzy tymi dwoma wioskami 

jest zgoda . 

Większość osób nie wie o co się rozchodzi .Przykładem tu jest zorganizowany 

dzień kobiet ,gdzie uczestniczyło bardzo dużo pań z obu miejscowości .  

Pan [...] – nie rozumiem dlaczego nasze argumenty są źle sformułowane, 

przecież mamy prawo pisać o to co chcemy żeby było zrobione a radni 

powinni nas wysłuchać 



Dlaczego nie mogą powstać dwa sołectwa ,przecież na naszej gminie są dużo 

mniejsze sołectwa . np. Lipówka .Kotowo, Lubiatówko . 

Pan [...] – jak tu rozmawiać z radnymi jak oni nic nie rozumieją np. Pani 

Szermelek tak wychwala oświatę i co z tego ,niech każdy robi co do niego 

należy. Ostrowieczko to sprzedany kołchoz ,ludzie pieniądze otrzymali a teraz 

nie mają  miejsca na postawienie placu zabaw . 

Niech ktoś z nich da swoją działkę 

Pani Przewodnicząca była dla mnie pewnym autorytetem ,ale teraz po tych 

wszystkich wypowiedziach to Pani  straciła moje zaufanie . 

Gdzie tu jest demokracja ,przecież w demokracji każdy ma prawo się 

wypowiedzieć i uzyskać konkretną  odpowiedz .  

A tu co się dzieje ,radni nie maja swojego zdania . 

Pan [...] – jeżeli radni pozwolą  to poruszę tu również sprawę utrzymania 

świetlicy wiejskiej ./ tu Pan [...] dostarczył Panu Burmistrzowi i Pani 

Przewodniczącej  wytyczne dot. utrzymania świetlic/  

Z jakiej racji z funduszu sołeckiego  ma być opłacana osoba, która zajmuje się 

świetlicą  oraz ma być utrzymywania świetlica . 

My się na to nie godzimy a Pan radny chciał te 5 tysięcy zaoszczędzić i dać 

Panu Burmistrzowi na inny cel . 

Pieniądze z funduszu sołeckiego w kwocie 12 tysięcy muszą być przeznaczone 

na wieś . 

Pan Burmistrz Henryk Litka – widzę ,że trudno tu mówić w spokoju, 

ponieważ państwo krzyczycie i nie dopuszczacie nas do głosu . 

Wszelkie emocje to zły doradca . 

Z mojej strony jest taka propozycja, ażeby sołectwo Ostrowieczno w tym roku 

było organizatorem dożynek gminnych ,może to pozwoli na pewne 

uspokojenie tych wiosek . 

Nic nie róbmy na siłę ,argumenty muszą być w inny sposób sformułowane ,tu 

w tej chwili wszystkie sprawy mieszamy ,ale tak jak już było mówione 

,uchwała ta nie zamyka drogi do dalszej dyskusji na ten temat . 

Jeżeli Ostrowieczko będzie chciało podziału będziemy działać.  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – sprawa organizacji dożynek była 

już poruszana na spotkaniu z sołtysami ,to jest dobra propozycja może 

sytuacja by się uspokoiła .  



Pan [...] – może propozycja jest dobra ,ale w ubiegłym roku zorganizowaliśmy 

piknik na wsi , nikt z Ostrowieczka nam nie pomagał a sołtys zamiast nam 

pomagać to robił nam trudności . 

Strony są skłócone  i nie wiem czy ich organizacja dożynek pogodzi . 

Wszystko co my robimy to niedobrze ,sołtys nas o niczym nie informuje ,nie 

wiemy nawet gdzie są takie materiały  jak słupki ,siatka ogrodzeniowa . 

Pan Jan Rzepczyński – gdyby Pan [...] się interesował i działał wspólnie w 

radzie sołeckiej to by wiedział, że  sołtys te wszystkie materiały zabezpieczył i 

to jest zapisane w inwenturze . 

Pan [...] – oczywiście jestem za zorganizowaniem dożynek ale niech się 

zadeklarują tu mieszkańcy Ostrowieczka ,że włączą  się w organizowanie 

dożynek . 

Pan [...] – jak tu mówić o włączeniu się Ostrowieczka w tą organizacje jak sam 

Pan Rzepczyński i [...] w żaden czyn np. przy ogrodzeniu boiska się nie włączyli 

. 

Pan Jan Rzepczyński – jest Pan tu w błędzie ,przecież  chciałem brać udział 

przy ogradzaniu boiska to z Ostrowieczna nikt się nie zjawił . 

Pan [...] – organizacja dożynek mogłaby dojść do skutku ,ale musi tu tez być 

uregulowana sprawa energii elektrycznej ,miało to być uregulowane i 

żadnego efektu nie ma . 

Radny Hieronim Szczepaniak – Pani Przewodnicząca proszę zakończyć te 

wszystkie wypowiedzi ,ponieważ to jest sesja a nie zebranie wioskowe . 

Radny Zenon Rusiak – tu nie dojdziemy do żadnego porozumienia ,przecież 

jak też jestem sołtysem 3 wiosek i sobie radzę / w tym również kołchoz i PGR 

jak Pan mówił/ konfliktów nie ma ,trzeba ze wszystkimi rozmawiać i w 

przeciwnym wypadku będzie to bagno . 

Im więcej kłótni tym gorzej. 

Pan [...] – nie będziemy się opierali na pana wypowiedziach ,pan nie wie co 

mówi ,jak Pan nie mieszka na naszym sołectwie to co pan na ten temat wie . 

Jak jest coś do zrobienia to przychodzi 10 osób a na zebranie wyborcze było 

100,osób ./ szczególnie przyszli z Ostrowieczka ci którzy nigdy w zebraniu nie 

brali udziału . 

Radny Marek Jurga – tak wiemy ,ze dużo ludzi krzyczy a do pracy jest tylko 

kilkoro ,w każdym sołectwie nie jest łatwo . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – przerywam dyskusję na ten temat 

,gdyż widzę ,że tu nie dojdziemy do porozumienia  



Poddało pod  głosowanie  uchwałę . 

Uchwała nr VII/37/15 została zatwierdzona w następujący sposób : 

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych  

1 radny głosował przeciw podjęciu uchwały  

2 radnych wstrzymało się od głosu . 

Uchwała nr VII/37/15 została zatwierdzona i stanowi zał. nr 13 do 

protokołu.  

Ad. 8 Zapytania i wnioski radnych  

Radny Zenon Rusiak – Pan [...] otrzymał negatywna odpowiedz na swój 

wniosek o doprowadzenie  wody ,wobec tego Pan [...] prosi o dostarczenie 

opinii jaka została przesłana w tej sprawie przez gminę Śrem . 

Radna Aneta Niewrzendowska – 9 marca 2015 roku został złożony wniosek o 

założenie 4  lamp – do tej pory brak odpowiedzi –czy nie należało zachować 

terminu odpowiedzi . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła interpelacje w sprawie  

zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych  oraz uzyskania negatywnej 

odpowiedzi na wniosek o poszerzenie drogi brukowej w Nowieczku 

/ zał. nr 14 do protokołu / 

Równocześnie Pani Przewodnicząca odczytała pismo złożone przez Pana [...] 

dot. wykreślenia z porządku obrad punktu 7a dotyczącego niewyrażenia 

zgody na podział sołectwa / zał. nr. 15 do protokołu/ 

Ad.9 Wolne głosy i wnioski .   

Pan [...] – to co radni zrobili głosując w ten sposób to skandal ,gdzie tu jest 

demokracja . 

Ta rada bardzo źle się zachowuje ,nie wysłuchuje naszych argumentów i robi 

to co jest i m wygodne . 

Pan Marian Piasecki sołtys wsi Ostrowieczno  

Podziękował radnym za taki sposób głosowania ,gdyż podział na dwa 

sołectwa to zły pomysł . 

Jeżeli chodzi o zarzuty Pana [...] to chciałbym tu powiedzieć ,że materiał do 

ogrodzenia boiska zostały odpowiednio zabezpieczone w inwenturze 

sołectwa . 



Pan [...] poruszył sprawę wykonanego chodnika w Ostrowiecznie ,chodnik się 

zawala i należy to naprawić . 

Również w kierunku do świetlicy jest prośba o postawienie znaku 

ograniczającego szybkość ,ponieważ domy tam stojące się rysują . 

Pan [...] – proszę powiedzieć  w jaki sposób jest przez Urząd rozliczany 

fundusz sołecki- kto to nadzoruje ,czy tylko sołtys przynosi rachunek czy ktoś 

z Urzędu to sprawdza . 

Przewodnicząca Rady – wszystkie rachunki są  opisywane  przez sołtysa i 

zatwierdzane w Urzędzie ,jeżeli ma Pan w tym względzie wątpliwości to 

zajmie się tym Komisja Rewizyjna. 

Ad. 10 Zakończenie obrad sesji  

`Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała wszystkim za udział 

,porządek obrad Sesji został  wyczerpany ,wobec tego zamykam 

 obrady VII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk . 

 

protokolant      Przewodnicząca Rady  

Stefania Gagat     Janina Pawełczyk  

 

 

 


