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PROTOKÓŁ NR XXIX/17

z XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 29 marca 2017 roku
od godz. 11.00 do godz. 14.30

Lista radnych obecnych na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto udział w sesji wzięli:

1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
3. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego
5. Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
6. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
7. Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
8. Daria Rosiak Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
9. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Dolsku
10. Barbara Wierzbińska Dyrektor Gimnazjum im Powstańców Wlkp. w Dolsku
11. Longina Dułacz Dyrektor Przedszkola Samorządowego Stokrotki w Dolsku
12. Mieszkańcy gminy Dolsk
13. Przedstawiciel prasy.

Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk powitała radnych, zaproszone osoby,

oraz wszystkich obecnych na sesji,  stwierdzając, że na sali obecnych jest 13 radnych, wobec
czego rada władna jest podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych
lub Burmistrz wnosi o poszerzenie porządku obrad.
Wobec braku wniosku w tej sprawie, porządek obrad ustalony na dzisiejszą sesję został
odczytany przez Przewodniczącą Janinę Pawełczyk i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania za rok 2016 z zakresu działalności:

· Przedszkola Samorządowego STOKROTKI w Dolsku,
· Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku.

7. Sprawozdanie za rok 2016 z zakresu działalności Komisji Rady Miasta

i Gminy w Dolsku:

· Rewizyjnej,

· Inwestycji i Spraw Gospodarczych,

· Ochrony Środowiska,
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· Oświaty, Kultury i Sportu

8. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a) nabycia nieruchomości położonej w Dolsku;

b) aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie

powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska

dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego

na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt

w Gaju;

c) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

oraz planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk

d)  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego;

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII  Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Zabierając w głos tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk

powiedziała, że protokół został sporządzony w terminie, znajduje się w biurze rady.
Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
Protokół został przyjęty jednogłośnie – 13 radnych głosowało „za”.

Ad.4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryka Litka przedstawił sprawozdanie z działalności

międzysesyjnej, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała Przewodniczących Komisji Stałych
czy chcieliby podzielić się informacjami z działalności Komisji Stałych w okresie
międzysesyjnym? I tak:

Głos zabrał Radny Henryk Grycz, który odczytał sprawozdanie komisji rewizyjnej
dotyczące kontroli przeprowadzonej w sołectwach: Lubiatowo, Lubiatówko, Mełpin
oraz Małachowo, Księginki i  miasto Dolsk pod kątem analizy wykorzystania funduszu
sołeckiego za rok 2016. Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień oraz nieprawidłowości.
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Ad.6. Sprawozdania za rok 2016 z zakresu działalności:
• Przedszkola Samorządowego STOKROTKI w Dolsku

Dyrektor przedszkola P. Longina Dułacz  przedstawiła sprawozdanie z działalności
Przedszkola Samorządowego STOKROTKI  za 2016 rok co stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Po odczytaniu sprawozdania pytanie zadał Radny Jan Rzepczyński czy w przepisach
jest określona dolna granica wieku dziecka, które może być przyjęte do przedszkola.
Odpowiedzi udzieliła P. Dułacz, która powiedziała, że już dziecko 2,5 letnie może być
przyjęte do przedszkola, jeżeli tylko spełnia 2 podstawowe warunki, mianowicie sygnalizuje
swoje potrzeby oraz potrafi się komunikować. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają
dzieci w wieku 3-6 lat, jeżeli będą wolne miejsca wtedy również są przyjmowane dzieci
młodsze.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała jak kształtuje się nabór na rok 2017?
Odpowiedzi udzieliła Pani Dyrektor, która poinformowała zebranych, że przedszkole
jest w trakcie przyjmowania wniosków, termin upływa 11 kwietnia, ale już na ten moment
można stwierdzić, że ilość złożonych podań jest  porównywalna z ilością złożonych podań
w zeszłym roku. I tak:
- Małachowo ma 27 zgłoszeń,
- Mszczyczyn – 14,
- Ostrowieczno  - 14,
- Wieszczyczyn – 60,
- Dolsk – 93,
- Międzychód – 15, co daje nam sumę 223 zgłoszeń.
Kolejne pytanie dotyczyło potrzeb remontowych i koniecznych napraw, które muszą zostać
wykonane w 2017 roku- zostało ono zadane przez Przewodniczącą Rady.

Dyrektor przedszkola wymieniła konkretne cele remontowa zaplanowane na 2017 rok,
i przedstawiały się one następująco:
- konieczny remont kuchni w przedszkolu w Dolsku, Sanepid przeprowadzający kontrole,
nakazał bezwzględnie przeprowadzenie zmian  dot. wentylacji pomieszczeń kuchennych,
a z tym wiąże się również remont ścian w tym pomieszczeniu- zaplanowaliśmy to na okres
letni i od 1 lipca będziemy go realizować.
 - w Wieszczyczynie w związku z utworzeniem trzeciej sali w dotychczasowej szatni,  pojawił
się problem z komunikacją pomiędzy salami i dlatego konieczne staje się zrobienia drugiego
wejścia do przedszkola aby zachować dogodne i bezpieczne ciągi komunikacyjne.
Na kolejne pytanie Przewodniczącej ile wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
w Międzychodzie złożyło rodziców dzieci z Mełpina, Pani L. Dułacz odpowiedziała
następująco: z meldunków wynika, że w Mełpinie z rocznika 2013 zamieszkuje 7 dzieci,
z czego do Międzychodu wpłynęły 2 wnioski, a do Dolska 1, z rocznika 2014 jest 2 dzieci,
a  1 dziecko uczęszcza do Dolska.
W związku z barkiem kolejnych pytań, Przewodnicząca J. Pawełczyk podziękowała Dyrektor
L. Dułacz za przedstawienie sprawozdania oraz za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi
na zadane pytania.

· Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku.
Dyrektor szkoły  P. Barbara Wierzbińska  przedstawiła sprawozdanie z działalności
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku  za 2016 rok co stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.
Pani Dyrektor po odczytaniu protokołu zabrała głos i chciała podziękować za 17 lat
wsparcia, które otrzymywała, zaznaczyła, że w związku z reformą szkolnictwa wprowadzoną
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w 2017 roku, jest to ostatnie sprawozdanie z działalności tej placówki. Dodała, że Rada
Rodziców funkcjonująca przy Gimnazjum uzbierała środki finansowe w wysokości
ok. 40.000,00 zł  i w związku z zaistniałą sytuacją, środki te zasilą konto Rady Rodziców
działającej przy Szkole Podstawowej  w Dolsku, której to oni staną się częścią. Środki te były
zbierane przez kilka lat gdyż miały być przeznaczone na rozbudowę obecnego budynku
gimnazjum, jako tzw. wkład własny, konieczny do skorzystania ze środków unijnych dla tego
typu przedsięwzięcia, zamierzeniem naszym była budowa jeszcze jednego piętra w którym
mieściłaby się  aula, pracownie techniczne, plastyczne.
Nikt z obecnych nie zadawał pytań odnośnie sprawozdania.

Po wzruszającym wystąpieniu Pani B. Wierzbińskiej głos zabrał Burmistrz H. Litka, który
serdecznie podziękował Pani  Dyrektor  L.  Dułacz za wykonaną pracę w roku 2016,
zaznaczył, że przedszkole bierze, dzięki staraniom Pani Dyrektor, udziale w projekcie
unijnym, który to przyniesie wymierne korzyści i unowocześni obecne placówki, jest szansą
na  dalszy rozwój. Dziękuję jeszcze raz za zaangażowanie i oddanie, które towarzyszy
tej pracy.

Kolejne słowa podziękowania i uznania skierował Burmistrz H. Litka w stronę Pani
Dyrektor Gimnazjum B. Wierzbińskiej, złożył podziękowania za lata pracy na rzecz
społeczności dolskiej, za owocną współpracę. Zaznaczył, że mimo iż z dniem 31 sierpnia
2017 roku, Szkoła Gimnazjum przestaje istnieć i wstępuje w szeregi Szkoły Podstawowej
co stało się w związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Oświaty to dalsza współpraca
z Panią Dyrektor B. Wierzbińską nadal będzie funkcjonować i przynosić wymierne korzyści.
Lata pracy Pani B. Wierzbińskiej i oddanie które temu towarzyszyło  poprzez chociażby
liczne wydarzenia kulturalne organizowane przez Gimnazjum na zawsze pozostaną w naszej
pamięci.

Ad.7. Sprawozdanie za rok 2016 z zakresu działalności Komisji Rady Miasta i Gminy

w Dolsku:

· Rewizyjnej -  odczytał  przewodniczący komisji Henryk Grycz, sprawozdanie

stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

· Inwestycji i Spraw Gospodarczych – odczytała przewodnicząca komisji

Jadwiga Chojnacka, sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

· Ochrony Środowiska – odczytał przewodniczący komisji Marek Jurga,

sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

· Oświaty, Kultury i Sportu -  odczytał przewodniczący komisji Jacek Woroch,

sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Wobec braku pytań do przedstawionych sprawozdań Przewodnicząca J. Pawełczyk
przeszła do omawiania kolejnego punktu obrad sesji.
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Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a) nabycia nieruchomości położonej w Dolsku- uchwałę omówiła Kierownik Referatu
Gospodarczego Pani. M. Marchlewska, nabywana działka jest poszerzeniem  działki
stanowiącej drogę gminną wewnętrzną, znajdującą się przy stacji uzdatniania wody.
Wobec braku dodatkowych pytań Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały
nr XXIX/188/17, który został poddany głosowaniu i przyjęty jednogłośnie (13 głosów za),
uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

b) aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie
powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska
dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego
na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Gaju; - projekt przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego Pani M. Marchlewska
– przyjęcie treści kolejnego aneksu do porozumienia podyktowane jest koniecznością
uporządkowania i aktualizacji  poszczególnych zapisów  dotyczących sposobu rozliczeń
i partycypacji sygnatariuszy porozumienia w całkowitych kosztach utrzymania
schroniska, w związku z wystąpieniem z porozumienia międzygminnego  gminy Kórnik.
Projekt uchwały nr XXIX/189/17 odczytała Przewodnicząca J. Pawełczyk.

O godz. 12,40  do obrad XXIX sesji dołączyła Radna Aneta Niewrzendowska.

Przystąpiono do głosowania i 14 głosami „za” projekt został uchwalony, stanowi
on załącznik do protokołu nr 12.

c) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk, również i ten projekt
omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Pani. M. Marchlewska – przeprowadzona
analiza dokumentów planistycznych w gminie Dolsk wskazuje na potrzebę aktualizacji
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Dolsk i uwidacznia potrzebę uwzględnienia w Studium regulacji wynikających z ustawy
z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777 ze zm.), z uwagi
na jej mocne oddziaływanie na strukturę przestrzenną gminy. Wejście w życie uchwały
nie pociągnie za sobą żadnych bezpośrednich skutków finansowych, ewentualne skutki
finansowe mogą zaistnieć w momencie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia lub
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedzi na pytanie odnośnie wyjaśnienia i przybliżenia kierunku zmian
do których zmierzamy, zadanego przez Przewodnicząca J. Pawełczyk udzielił
pracownik Referatu Gospodarczego S. Strajbel. Zmiana studium jest kolejnym
krokiem do wyznaczenia terenów pod elektrownie wiatrowe, kopaliny i terenów
pod zabudowę mieszkaniową. Kopaliny to  głównie obszar Lipówki – wymaga
on uaktualnienia, są złożone wnioski z Kotowa i z okolic Ostrowieczna.
Jeżeli mówimy o elektrowniach wiatrowych to przepisy w tej materii nie uległy
na ten moment zmianie, jednakże inwestor planuje wybudowanie niższych elektrowni
wiatrowych aby spełnić wymogi ustawowe.
Przystąpiono do odczytania projektu uchwały nr XXIX/190/17, po czym 14 głosami
„za” została uchwała uchwalona, stanowi ona załącznik nr 13 do protokołu.
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d)  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego-
projekt omówiła Kierownik Referatu Obywatelskiego M. Godawa, uchwała ta zamyka
proces dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego prawa
oświatowego. Burmistrz wystąpił z wnioskiem do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
o wyrażenie opinii w sprawie zaproponowanego dostosowania sieci szkół w naszej gminie
do nowego ustroju. Następnie M. Godawa odczytała pismo, które wpłynęło do tutejszego
UMIG  z  odpowiedzią udzieloną przez  Wlkp.  Kuratora  Oświaty   -  nasze  pismo  zostało
pozytywnie zaopiniowane. Kierownik M. Godawa poinformowała zebranych,
że Burmistrz wysyłał również pisma do reprezentatywnych grup związków zawodowych
– Solidarność, ZNP, FZZ obowiązek ten wynikał z ustawy. Porozumienia z ościennymi
gminami są również w trakcie podpisywania, tak aby proces dostosowania nowych
wymogów dot. szkolnictwa zakończyć pomyślnie i korzystnie dla wszystkich
zainteresowanych. Projekt uchwały nr XXIX/191/17 odczytała Przewodnicząca Rady
po czym 14 głosami „za” został  uchwalony i  stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.- projekt
uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka. W załączniku nr 15 zostało zamieszczone
uzasadnienie do Uchwały nr XXIX/192/17.

 Po odczytaniu uzasadnienia Radny J. Kaczmarek zadał pytanie, do jakiej jednostki trafi
defibrylator, na który zostały przesunięte środki w uchwale.? W odpowiedzi usłyszeliśmy,
że sprzęt będzie znajdował się w jednostce OSP DOLSK.

Kolejne pytanie zadał Radny J. Woroch, odnośnie  kwoty inwestycji związanej z budową
oświetlenia w Nowieczku, gdyż jak pamięta podczas poprzedniej sesji była podawana, inna
mniejsza kwota  w wysokości 30.000,00 zł, a teraz słyszymy o kwocie ok.64.000,00 zł.
Odpowiedzi na to pytanie podjęła się na prośbę Przewodniczącej J. Pawełczyk, Kierownik
Referatu Obywatelskiego M. Godawa, która to pomagała przy opracowaniu wniosku.
Wyjaśniła, że 70% wartości projektu pokryte zostanie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
ale nie może ta kwota przekroczyć wartości 30.000,00 zł, kolejne 10.000,00 zł zapewnia
sołectwo Nowieczek z przyznanego do wykorzystania w 2017 funduszu, oraz my jako Gmina
musimy zapewnić wkład własny na etapie składania wniosku w wysokości 64.000,00 zł.
Zobligowanie jesteśmy do wysłania zapytania do min.3 potencjalnych wykonawców i dopiero
na podstawie tej oferty będziemy wiedzieć w jakiej faktycznej wysokości będziemy
potrzebować środki na zrealizowanie tej inwestycji.
Głos zabrał ponownie Radny J. Woroch, który przypomniał zebranym, że jeszcze niedawno,
głośno i dosadnie wszyscy radni mówili o polityce „zaciągania pasa” i robieniu dużych
oszczędności, zostało obniżone wynagrodzenie Burmistrza w ramach tych oszczędności,
a niespełna po pół roku przystępujemy do realizacji kolejnych, nieplanowanych  inwestycji.
Jako Radny rozumiem pomoc finansową np. szkole w Masłowie, która zbiera środki
na ogrodzenie boiska, o czym przed chwilą się dowiedzieliśmy w liście od Rady Rodziców,
który Pani Przewodnicząca odczytała; sołectwo Błażejewo, które Pani J. Pawełczyk  również
reprezentuje  -  nie zauważyłem aby była Pani tak zaangażowana w pozyskiwanie środków
dla tej wioski.
Przewodnicząca w odpowiedzi posłużyła się przenośnią i podsumowała zapytania Radnego
J. Worocha, że „ solą w oku jest to oświetlenie dla Pana”. W Błażejewie znajduje się droga
powiatowa i jeżeli ma Pan na myśli wnioski o zbudowanie chodnika, to informuję, że
Starostwo Powiatowe w Śremie wykona drogę i chodnik, natomiast wnioski na budowę
chodnika w wiosce, były złożone już w poprzedniej kadencji. Komisja Gospodarcza plan
budowy chodnika w Błażejewie umieściła do zrobienia na początku swojej listy założeń.
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Radny J. Woroch kontynuując wątek stwierdził, że oszczędności powinny obowiązywać
w każdym aspekcie naszego budżetu i nie powinno być wyjątków.
Głos zabrał Burmistrz, który wyjaśnił, że środki które w tym momencie zostały przesunięte
w budżecie na oświetlenie w Nowieczku zostaną „zwrócone” po wpłynięciu  dotacji
na pokrycie  części funduszu sołeckiego z 2016 roku. Możliwe było przesunięcie z działu
i paragrafów oświatowych, ale gdy tylko dostaniemy dotację z Urzędu Wojewódzkiego środki
te zostaną po raz kolejny przesunięte i zwrócone w ten dział i paragraf.
Projekt Uchwały nr XXIX/192/17 odczytała Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk, projekt
został poddany pod glosowanie i jednomyślnie został uchwalony, stanowi on załącznik nr 16
do protokołu.

Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Krystian Mejza odczytał złożoną interpelację dotyczącą zmiany drogi gminnej
w Kotowie na boisko sportowe. Interpelacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Radna Jadwiga Chojnacka odczytała złożoną interpelację dotyczącą  odbierania odpadów,
oraz w punkcie drugim interpelacji zwraca uwagę na problem z parkowaniem w m. Dolsk.
Interpelacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Radna Aneta Niewrzendowska odczytała złożoną interpelację dotyczącą  prośby
o udostępnienie informacji o budowie chlewni w  Wieszczyczynie. Interpelacja stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.

Następnie pytanie zadał  Radny Jarosław Kaczmarek -zwrócił uwagę na zablokowaną
droge gminną w Lubiatówku, koło firmy Mróz, została tam ułożona drewniana kłoda, która
blokuje wjazd.  Proszę zwrócić na to uwagę i podjąć odpowiednie krotki do usunięcia tej
blokady.

Radny Zenon Rusiak poruszył problem związany ze zniszczonym przepustem w lesie
w Pince, nie nadaje on się do przejazdu jest całkowicie zniszczony. Proszę o określenie
w jakim  terminie, możliwe jest naprawienie go.

Radny Marek Jurga zwrócił uwagę na zły stan polnych dróg gdyż  bardzo źle  wpływa
poruszanie się po nich samochodów terenowych oraz quadów, szczególnie  droga Masłowo
Trąbinek  cierpi  z  tego  powodu.  Wycieczki  z  autodromu   psują utwardzone  drogi  i  czy  my
możemy cos z tym zrobić?
Podobny problem widzi w Pokrzywnicy Radny Andrzej Michałowski, gdzie również
te pojazdy poruszają się po drogach niszcząc je.

Odpowiedzi na pytania podjął się Burmistrz H. Litka, który zaznaczył, że budżet na rok 2017
uchwalaliśmy całkiem niedawno i nie mamy zapewnionych wolnych środków na dodatkowe
naprawy.
Odnośnie jazd samochodów terenowych oraz quadów organizatorzy takich rajdów muszą
wystąpić  o zezwolenia na prowadzenie imprez masowych, nic takiego do nas nie wpłynęło,
a jeżeli osoby kierujące takimi pojazdy, poruszają się prywatnie po drogach to my z tym
faktem nie możemy nic zrobić.
Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska odpowiedziała na pytania dot. wywozu
śmieci, zaznaczone jest na stronie internetowej i podane do publicznej wiadomości, że śmieci
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będą odbierane w każdej ilości, ale w odpowiednich pojemnikach, zostawianie ich w workach
do tego nie przeznaczonych nie będzie podlegało wywozowi. Worki te mogą się łatwo
rozerwać, a śmieci rozsypać. Jeżeli ktoś planuje remont możliwe jest zamówienie specjalnego
kontenera  do wywozu gruzu, ale koszt zamówienia pokrywa właściciel nieruchomości.
Istniej również  możliwość wywozu gruzu, ale w ilości 100 kg rocznie od mieszkańca
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), tam odbiór jest darmowy.

Przewodnicząca  J. Pawełczyk poruszyła temat braku odbioru ze świetlic odpadów zielonych,
należy w tym temacie rozpocząć rozmowy, bo za śmieci ze świetlic opłata jest uiszczana,
a nie możemy wszystkich odpadów oddać. Proszę Burmistrza H. Litkę o zwrócenie
na to uwagi na spotkaniu  w Związku Międzygminnym SELEKT.

Ad.10 Wolne głosy i wnioski.

Radny J. Woroch przytoczył list, który został dostarczony na jego ręce od Komendanta Straży
Pożarnej w Śremie, ze skierowanymi w stronę osób związanych z pomysłem zakupu
defibrylatora słowami uznania, gdyż zakup takiego sprzętu bardzo wspomoże prace
strażaków.
Radny dodał, że współfinansującym zakup jest Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Ad.ll   Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany.
Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XXIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Protokolant Przewodnicząca Rady
Agnieszka Bąk Janina Pawełczyk


