
P R O T O K Ó Ł nr VI 

 

z VI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 

 25 marca 2015 roku w godz. od 1200  do 1400 

 

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

do protokołu / 

Ponadto udział w sesji wzięli : 

1.Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy  

2.Liliana Lenarczyk Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy  

3.Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy  

3.Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego  

4.Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 

5.Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki  

6.Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR  

7.Alicja Olschak Kierownik OPS  

8.Katarzyna Chojnacka- sekretarz członek Miejsko Gminnej Komisji 
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych. 

9.Sylwia Zielińska - radna powiatu śremskiego. 

10.Sołtysi gminy Dolsk  

 

Przewodnicz ąca Rady Janina Pawełczyk  powitała radnych ,zaproszone osoby, 
oraz wszystkich obecnych na Sesji stwierdzając ,że na sali obecnych jest 15 
radnych wobec czego Rada władna jest do podejmowania prawomocnych 
uchwał .  

Ad.2 Przedstawienie porz ądku obrad sesji ./zał. nr 2 do protokołu / 

Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowany porządek Sesji ,który jest 
następujący: 



1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .  

2.Przedstawie porządku obrad . 

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

4.Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

5.Przedstawienie sprawozdań za rok 2014 z działalności : 

a/Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk , 

b/Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i  Rekreacji  w Dolsku , 

c/Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

6.Rozpatrzenie projektów uchwał dot. : 

a/zmiany uchwały w sprawie dopłat do wszystkich taryf grup odbiorców usług  
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk , 

b/współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu 
grupowego zakupu energii elektrycznej , 

c/wyrażenia zgody na wyodrębnienie w  budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki .  

d/zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta i gminy na 2015 rok , 

e/udzielenia pomocy finansowej powiatowi śremskiemu z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3922 ul. 
Gostyńskie Przedmieście w Dolsku , 

f/zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Dolsk za 2014 rok . 

7.Zapytania i wnioski radnych . 

8.Wolne głosy i wnioski . 

9.Zakończenie obrad  sesji . 

 

Ad. 3 Przyj ęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Miasta i Gminy D olsk  

Zabierając w tym punkcie obrad głos Przewodnicząca Rady stwierdziła ,że 
protokół został sporządzony w terminie ,znajduje się w biurze Rady. 

Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. 

Ad.4 Informacja Burmistrza z działalno ści mi ędzysesyjnej   . 



Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Henryka Litka / informacja stanowi zał. nr 3  do protokołu /. 

Do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych zapytań . 

Równocześnie w tym punkcie obrad Burmistrz odpowiedział na zapytania 
skierowane do Burmistrza na poprzedniej Sesji Rady Miasta i Gminy . 

i Gminy przez radnego Krystiana Mejzę / pisemna odpowiedz stanowi zał. nr 4  
do protokołu.  

 

5.Przedstawienie sprawozda ń za rok 2014 z działalno ści  : 

a/Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk . 

Informacja została przedstawiona przez Panią Dyrektor Biblioteki Darię Rosiak w 
formie multimedialnej, natomiast w formie papierowej stanowi zał. nr 5  do 
protokołu. 

Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych zapytań  

b/Miejsko Gminnego O środka Sportu i Rekreacji w Dolsku  . 

Sprawozdanie przedstawił Kierownik Witold Opielewicz w podobny sposób jak 
sprawozdanie Biblioteki  multimedialnie . 

Sprawozdanie w formie papierowej stanowi zał. nr 6  do protokołu , 

Sprawozdania przedstawione w ten sposób pozwoliły radnym na ocenę 
działalności tych jednostek ,która wypadła bardzo dobrze . 

Przewodnicząca Rady podziękowała obu jednostkom za przedstawienie 
sprawozdań. 

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka, podziękował za tak 
szczegółowe sprawozdania w szczególności za sposób ich przedstawienia.  

Widzimy ,że te dwie jednostki organizacyjne ściśle ze sobą współpracują i ich 
praca jest widoczna zarówno w kulturze jak i w sporcie . 

Głosy społeczeństwa są podobne i dziękuję im za dotychczasową dobrą pracę.  

Radna Wiesława Szermelek  – zabrała głos w imieniu Komisji Oświaty ,Kultury i 
Sportu ,która to Komisja na co dzień interesuje się pracą zarówno Biblioteki jak i 
MGOSiR stwierdzając ,że działalność biblioteki jest bardzo dobra ,biblioteka 
spełnia szereg funkcji  kulturalnych . 



Podobnie jest z MGOSiR ,który w znakomity sposób organizuje wszelki czynny i 
fizyczny wypoczynek  dla mieszkańców naszej gminy. Należy się tym jednostkom 
podziękowanie za ich dotychczasową  pracę i wszelkie osiągnięcia . 

Radny Henryk Grycz  – wysłuchując sprawozdań szczególnie biblioteki  

chciałbym wiedzieć jaki czynsz płaci biblioteka za wynajem pomieszczeń . 

Dyrektor Biblioteki Daria Rosiak  – jest do czynsz płacony do Urzędu, ale takie 
są przepisy w kwocie 60 tys. zł rocznie . 

Radny Krystian Mejza  – z uwagi na to, że często biorę udział w rozgrywkach w 
piłkę nożną  chciałbym  tu podziękować Panu Opielewiczowi za perfekcyjne 
przygotowanie wszelkich takich imprez ,gdzie zainteresowanie  jest bardzo duże 
. 

c/Miejsko Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych  w 
Dolsku .  

Sprawozdanie zostało przedstawione przez Panią Katarzyn ę Chojnack ą – 
sekretarza komisji / zał. nr 7 do protokołu/.  

Pani Chojnacka w  swoim sprawozdaniu przedstawiła podstawowe zadania 
jakimi zajmowała się komisja oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014 . 

Komisja nie zajmuje się leczeniem   ale motywacją do tego leczenia.  

Jak wiemy do alkoholika trudni dotrzeć ,alkoholik mówi ,że nie ma problemu , 
stąd na sukces w tej sprawie j trudno od razu liczyć ,jesteśmy w tym bardzo 
umiarkowani . 

Wsparciem  dla uzależnionych od alkoholizmu to przede wszystkim rozmowa  z 
psychologiem , członkami komisji oraz rodziny . 

6.Rozpatrzenie projektów uchwał  : 

a/zmiany uchwały w sprawie dopłat do wszystkich tar yf grup  odbiorców 
usług zbiorowego zaopatrzenia w wod ę. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  Referatu 
Gospodarczego  ,która wyjaśniła, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
w Śremie złożyło do Burmistrza wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę   dla nieruchomości położonych w Drzonku ul. Polna . 

Uchwała w tej sprawie została już podjęta w listopadzie 2014 roku ,jednakże była 
tam ujęta kwota  brutto . 

Według obowiązujących przepisów spółka będzie wystawiała faktury VAT w 
oparciu  o stawki netto i do tej kwoty będzie doliczony VAT . 



Taki sposób rozliczania powoduje to ,że będą pewne minimalne rozbieżności w 
tym  sposobie naliczania, stąd konieczność podjęcia tej uchwały ,która to 
uporządkuje . 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań .  

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały . 

Uchwała nr V/27/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 8 do 
protokołu . 

 

b/współdziałania z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego w  celu 
grupowego zakupu energii elektrycznej  .   

Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik  Referatu 
Gospodarczego. 

Uzasadnienie do projektu uchwały jest następujące: 

Gmina Dolsk z gminami Śrem ,Brodnica ,Książ Wlkp ,Krzywiń, 

Jaraczewo i Powiatem Śremskim podjęły decyzje o współdziałaniu w celu 
przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzieleniu  zamówienia 
publicznego na zakup w latach 2016 – 2017 energii elektrycznej do urządzeń i 
obiektów jednostek samorządu terytorialnego . 

Zakup energii elektrycznej w ramach wspólnego postępowania przetargowego 
obejmujący wolumen energii elektrycznej pozwoli uzyskać stabilizacje ceny 
zakupu energii przez okres trwania zamówienia oraz obniżyć koszty związane z 
obsługą systemu elektroenergetycznego.  

Gmina Śrem zadeklarowała wolę przyjęcia roli zamawiającego upoważnionego 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w odrębnym porozumieniu . 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały .  

Uchwała nr V/28/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 9 do 
protokołu  .  

c/wyra żenia zgody na wyodr ębnienie w bud żecie gminy środków  
stanowi ących fundusz sołecki . 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirella Godawa  ,która powiedziała, że 
podjęcie tej uchwały pozwoli w dalszym ciągu na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków na fundusz sołecki z tym że w tym projekcie nie określa się na 



jaki okres to będzie obowiązywać. Następna uchwała  będzie wtedy 
podejmowana, gdy radni uznają ,że takiego funduszu nie ma być . 

Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań . 

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały . 

Uchwała nr V/29/15została zatwierdzona 15 głosami i  stanowi zał. nr  10 do 
protokołu  . 

  

d/zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie bud żetu miasta i gminy na 2015  rok . 

Projekt uchwały przedstawiła Pani El żbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i 
Gminy . 

Zmiana budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków to kwota 56.622,-zł 
,gdzie główne kwoty dotyczą ostatecznej kwoty subwencji oświatowej oraz kwoty 
na dożywianie  dzieci . 

Pozostałe kwoty ujęte w uchwale dotyczą tylko zmian między paragrafami. 

Po sporządzeniu  projektu uchwały otrzymaliśmy jeszcze 566,-zł dotacji na 
zadania takie jak fundusze dla dużych rodzin .Stąd prośba o dopisanie tej kwoty 
do projektu uchwały i zatwierdzenie uchwały.  

Przewodnicz ąca Rady  - jaka jest ostateczna kwota do zapłacenia za przepust . 

Pani El żbieta Juskowiak   jest to kwota 283.706,-zł   

Przewodnicz ąca Rady  –czy z tym przedsiębiorstwem, które to zadanie 
wykonywało były już rozmowy na wykonanie dodatkowych prac 

na kwotę 20 tys. zł.  

Burmistrz MiG Henryk Litka  – nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat ,będzie 
to uzgadnianie z Komisją Inwestycji i Spraw Gospodarczych . 

Więcej zapytań ze strony radnych nie  było . 

Przewodnicz ąca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uch wały. 

 nr V/30/15, został on zatwierdzony w nast ępujący sposób .  

14 radnych głosowało za podjęciem uchwały  

1 osoba wstrzymała się od głosu . 

 



e/udzielenia pomocy finansowej powiatowi śremskiemu z  przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi  powiatowej nr 3922 ul. 
Gosty ńskie Przedmie ście w Dolsku  . 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani El żbieta Juskowiak Skarbnik Miasta  i 
Gminy  ,która wyjaśniła, że w budżecie gminy zostały zabezpieczone środku w 
kwocie 85.415,-zł na to zadanie ,gdyż w tym zakresie została podpisana umowa 
o udzielenie pomocy . 

Jest to dokończenie budowy tej drogi z roku 2014 . 

Radny Jan Rzepczy ński  - rozumiem ,że przetargiem zajmie się Starostwo- 
wobec tego jaki tam będzie zakres prac, jaki to  będzie odcinek  . 

Burmistrz MiG  – tak przetargiem zajmie się Starostwo ,odcinek nie jest duży 
,natomiast jeżeli chodzi o zakres prac to dotyczy on wykonania nowej 
nawierzchni i nowych chodników tam gdzie to jest przewidziane oraz kanalizacji 
deszczowej –łączny koszt to kwota 170 tys. zł.  

 Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie . 

Uchwała nr V/31/15 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 11 do 
protokołu .   

 

f/zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego B iblioteki  Publicznej 
Miasta i Gminy Dolsk za 2014 rok  . 

Projekt uchwały przedstawiła Pani El żbieta Juskowiak Skarbnik   

Miasta i Gminy  ,która stwierdziła ,że na dzisiejszej Sesji zostało przedstawione 
radnym sprawozdanie z działalności Biblioteki stąd przedstawiamy również  
projekt uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Dolsk za 2014 rok  

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku wskazuje po stronie aktywów i 
pasywów kwotę 29.566,75,-zł ,natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 2014 roku wskazuje zysk netto w kwocie 8.840,11,-zł . 

Radni do przedłożonego projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań . 

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie. 

Uchwała nr VI/32/15 została zatwierdzona 15 głosami  i stanowi zał.  nr 12 do 
protokołu . 

 



Ad.7.Zapytania i wnioski radnych . 

 

Radna Wiesława Szermelek  – czy jest już jakaś decyzja w sprawie wykonania 
chodnika wzdłuż drogi 434 łączącej dojście do drogi na Trąbinek – jest do jedno 
z najbardziej niebezpiecznych dojść . 

Drugi temat poruszony przez Panią radną to sprawa odwodnienia posesji w 
Dolsku na ul. Podgórnej. 

Wymaga to natychmiastowego działania ,ponieważ przy większych  opadach 
posesja ta może być zalana . 

Burmistrz MiG Henryk  – rozumiem Pani pytanie odnośnie chodnika . 

to nie było ujęte w głównym projekcie budowy tej drogi . 

W tej chwili trudno mi w tej sprawie rozmawiać ,gdyż zmienia się Dyrekcja 
Wojewódzkiego Zarządu Dróg i nie mamy żadnej odpowiedzi na nasze pisma w 
tej sprawie . 

Będę w dalszym ciągu interweniował w tej sprawie . 

Natomiast jeżeli chodzi o odwodnienie nieruchomości na ul. Podgórnej  to 
jesteśmy w toku załatwiania tej sprawy . 

W pierwszej kolejności  musimy z właścicielem uzgodnić zakres prac. Następnie 
będzie sporządzona dokumentacja i pisemne propozycje  dotyczące tego 
zadania . 

Radny Marek Jurga  poruszył następujące tematy 

- odbyło się zebranie spółek wodnych i tam została poruszona sprawa 
negatywnego wpływu wykonania drogi dojazdowej do wiatraków co 
spowodowało ,że drogi gminne są zniszczone, rolnicy proszą o interwencje . 

- druga sprawa to czy można liczyć w najbliższym czasie na oświetlenie  

 przystanku w Masłowie oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych , 

- kwestia działki położonej w Masłowie ,gdzie przechodzi rów odbierający wodę . 

Według informacji właściciel chce ten rów zasypać, gdyż twierdzi że ma takie 
prawo . 

Czy to można rozwiązać w inny sposób, gdyż w takim przypadku inne 
gospodarstwa będą zalane . 



Radny Krystian Mejza  – złożył interpelacje w sprawie zmiany godzin pracy 
Urzędu ,sugerując to tym, że mieszkańcy gminy pracujący nie mogą załatwić 
sprawy w Urzędzie ponieważ Urząd pracuje tylko do godz. 15-tej  

Prośba o zmianę godzin pracy tak żeby w 1 dzień  w tygodniu  Urząd był czynny 
w innych godzinach dostępnych dla wszystkich . 

Radny Jan Rzepczy ński  – dość często się słyszy o likwidacji linii autobusowych 
na naszym terenie – dotyczy to prawie każdej miejscowości ,czy cos w tej 
sprawie wiadomo . 

Radny Andrzej Michałowski  – czy dokonano już zakupu działki pod świetlicę w 
Księginkach . 

Burmistrz MiG Henryk Litka  odpowiadając na zapytania radnych powiedział : 

- jestem zaznajomiony ze sprawą drogi w Wieszczyczynie i mam zapewnienie 
,że naprawy dokona właściciel wiatraków w najbliższym czasie , 

- sprawa oświetlenia przystanku w Masłowie oraz oznakowania przejścia dla 
pieszych przedstawia się następująco 

-wykonanie oświetlenia należy do gminy i to musimy wykonać, natomiast  
malowanie pasów mamy zagwarantowane w miesiącu maju , 

- jeżeli chodzi o porozumienie z właścicielem działki w Masłowie, gdzie 
przechodzi rów jest bardzo trudne ,w zasadzie gmina nie może właścicielowi  nic 
narzucić . 

Postaramy się w tej sprawie rozmawiać z Rejonowym Zarządem Spółek 
Wodnych może coś uda się w tej sprawie zrobić , ale temat jest bardzo trudny 
gdyż to co leży niżej  nie będzie wody odbierało tylko woda będzie to zalewała .  

Wiemy ,że tam jest konflikt ,ale zobaczymy czy uda nam się to rozwiązać . 

Ażeby to mogło być w inny sposób załatwione to powiat musiałby przebudować 
drogę  wraz z kanalizacją, a wiemy ,że w tej chwili to jest nierealne .  

Natomiast jeżeli chodzi o interpelacje radnego Mejzy to godziny pracy Urzędu 
kilka lat mieliśmy takie o których Pan pisze. 

Przyjmujemy Pana interpelacje do przemyślenia i od podjętej w tej sprawie 
decyzji poinformuję Pana radnego . 

Sprawa likwidacji linii autobusowych – nie ukrywam tego  ale też o tym słyszałem 
– odpowiedz ze strony PKS jest zawsze taka ,że są to linie nieopłacalne. 

 

 



Radna Lidia Pieprzyk  

- czy są czynione już prace przy realizacji zadania dot. budowy drogi w 
Pokrzywnicy , 

-oraz kiedy nastąpi wycinka drzew przy drodze Gajewo – Mszczyczyn. 

 

Burmistrz MiG Henryk Litka  

- procedura przy  budowie drogi została rozpoczęta tym ,że zadanie to ujęto w 
budżecie  roku 2015 a dalsze prace będą  trwały po uzyskaniu odpowiednich 
funduszy , 

- sprawa wycinki drzew na drodze Gajewo – Mszczyczyn została 

 zgłoszona   do Zarządu  Powiatowego Dróg i liczymy ,ze wkrótce to się 
rozpocznie . 

Radny Henryk Grycz  – dopłacamy do ul. Gostyńskie Przedmieście po połowie z 
powiatem ,ale czy mamy taką wiedzę ,czy powiat dostanie  na to unijne 
fundusze. .   

Burmistrz MiG Henryk Litka  – trudno tu się wypowiadać za powiat, ale 
prawdopodobnie tak ,postaram się, to  sprawdzić. 

Przewodnicz ąca Rady  – jak jesteśmy przy temacie dróg to też mam wniosek o 
poszerzenie  drogi gminnej Trąbinek – Nowieczek/ wniosek taki został już 
złożony do Urzędu./ 

Czy to poszerzenie może  być zrobione jeszcze w tym roku . 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała wniosek Pana [...] z [...] o udzielenie 
odpowiedzi przez Urząd w sprawie zaopatrzenia gospodarstwa rolnego w wodę. 

Pan [...] kilkakrotnie zwracał się w tej sprawie do Urzędu ,jednakże do tej pory nie 
ma konkretnej zadawalającej odpowiedzi. 

Burmistrz MiG Henryk Litka - udzielę Panu [...] odpowiedzi na piśmie . 

Drugie pismo, które odczytała Przewodnicząca Rady to pismo mieszkańców   ul. 
Garncarskiej dotyczące remontu tej ulicy . 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że sprawa remontu tej ulicy będzie 
przedmiotem wspólnego posiedzenia wszystkich radnych . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poprosiła Pana Burmistrza o 
wyjaśnienie następującej sprawy: 



 

Na stronie  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu znajduje się protokół 
pokontrolny z kontroli  kompleksowej gospodarki finansowej gminy Dolsk . 

Są już wydane w tej sprawie zalecenia pokontrolne  z dnia 18 lutego 2015 roku 
Dlaczego te zalecenia pokontrolne nie  zostały dostarczone do Rady oraz do 
radnych / tak wynika z ustaleń RIO / 

Proszę wyjaśnić  dlaczego do tej pory radni takiego protokołu nie otrzymali . 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  – protokół z kontroli został 
sporządzony w grudniu 2014 roku . 

Mamy takie ustalenia ,że od roku 2015 protokoły  będą umieszczanie na 
Biuletynie  Informacji Publicznej   Urzędu  - chcemy  w ten sposób te informacje 
ujednolicić. 

 Protokół nie był umieszczony na BIP ponieważ jest z roku 2014. 

Jeżeli Pani Przewodnicząca pozwoli wyjaśnię tą sprawę  po Sesji . 

Przewodnicz ąca Rady Janina Pawełczyk  

Wobec takiej odpowiedzi wnoszę wniosek formalny  o dostarczenie wszystkim 
radnym kopii protokołu tak, ażeby mogli z nim się szczegółowo zapoznać i 
zwołuję na dzień 1 kwietnia 2015 wspólne posiedzenie radnych . 

Uważam ,że  to jest kwestia naszego zadłużenia i sprawa wbrew pozorom nie 
jest błaha . 

Ad. 8 Wolne głosy i wnioski . 

Radny Jacek Woroch  –zwrócił się do radnych z wnioskiem ażeby przed sesją 
,która odbędzie się w m-cu maju radni spotkali się z psychologiem działający w 
Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
uczestniczyli w krótkim szkoleniu na temat uzależnień . 

Ad.9.Zako ńczenie obrad sesji . 

Zabierając głos  w tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady stwierdziła  ,że 
porządek obrad Sesji został wyczerpany , podziękowała wszystkim za udział i 
przedstawienie sprawozdań kończąc  VI Sesje Rady Miasta i  Gminy Dolsk .  

        

Protokolant     Przewodnicz ąca Rady   

Stefania Gagat      Janina Pawełczyk  


