
1

 PROTOKÓŁ NR LII/18

z LII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 7 listopada 2018 roku
w godz. 11.00-12.00

Radni obecni na sesji według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto udział w sesji wzięli:

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

w Dolsku.
9. Bartosz Smektała.
10. Mieszkańcy gminy Dolsk.

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 14 radnych, wobec
czego rada władna jest podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o zmiany w porządku obrad. Wobec braku
zmian Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała porządek obrad ustalony na dzisiejszą
sesję, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

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

4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6. Nadanie odznaki pamiątkowej „ Za zasługi dla miasta i gminy Dolsk” dla Pana

Bartosza Smektały.

7.   Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski – wręczenie podziękowań Burmistrzowi i Radnym w związku

z zakończeniem VII kadencji rady.

10.  Zakończenie obrad.
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Porządek obrad został zatwierdzony 14 głosami „za”.

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

powiedziała, że protokół z obrad LI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk został sporządzony
w terminie i znajduje się w biurze rady.
Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
Protokół został przyjęty jednogłośnie – 14 radnych głosowało „za”.

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

międzysesyjnej. Wydane w okresie międzysesyjnym Zarządzenia Burmistrza omówiła
Skarbnik Gminy M. Surmicka. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła podsumowanie VII kadencji rady, która
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.6. Nadanie odznaki pamiątkowej „ Za zasługi dla miasta i gminy Dolsk” dla Pana
Bartosza Smektały.
Burmistrz H. Litka wraz z Przewodniczącą Rady J. Pawełczyk wręczyli obecnemu
Bartoszowi Smektale odznakę pamiątkową „Za zasługi dla miasta i gminy Dolsk”.  Wraz
z odznaką Bartosz otrzymał prezent. B. Smektała mimo swojego młodego wieku odniósł
w sporcie żużlowym ogromne sukcesy, a tylko w ostatnim czasie zdobył tytuł Mistrza Świata
Juniorów. Dalszych sukcesów, wytrwałości w dążeniu do celu i zdobywaniu kolejnych
trofeów życzyli Burmistrz i Przewodnicząca.  Gratulacje z rąk Burmistrza H. Litka
i Przewodniczącej Rady J. Pawełczyk otrzymali również Rodzice Bartosza, obecnej
na uroczystości Pani Małgorzacie Smektale został wręczony List gratulacyjny oraz bukiet
kwiatów.
Bartosz Smektała podziękował za to wyróżnienie i zapewnił zebranych, że godnie będzie
reprezentować naszą gminę na arenach sportowych.

Następnie Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min. przerwę.
Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 11.40

Ad. 7. Odpowiedzi  na interpelacje radnych.

Przewodnicząca J. Pawełczyk poinformowała, że ma LI Sesji Rady Miasta nie były
złożone żadne interpelacje.
Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego punktu obrad sesji.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 Wobec braku  interpelacji i zapytań radnych Przewodnicząca przeszła do omawiania
kolejnego punktu obrad.
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Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.

 Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk wraz z Burmistrzem H. Litka wręczyli obecnym
radnym podziękowania przygotowane w związku z upływem VII kadencji rady.
Radna W. Szermelek zabrała głos i życzyła sobie oraz pozostałym radnym aby „ z ludźmi
żegnać się tak, aby się było  można w każdej chwili potem przywitać”.
 Po wręczeniu podziękowań Radnym i Burmistrzowi głos zabrała mieszkanka Dolska.
W słowach uznania podziękowała Burmistrzowi H. Litka za wieloletnią pracę na rzecz gminy
Dolsk, a radnym za cztery lata pracy w tej kadencji. Życzyła aby w ogólnym zrozumieniu
i sympatii przebiegały dalsze lata współpracy.
 Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka, który podziękował
za wspólną pracę w upływającej VII kadencji Rady, jednocześnie zauważył że jest to ostatnia
kadencja pełniona przez Niego. Słowa uznania skierował do Przewodniczącej Rady, radnych,
kierowników jednostek, pracowników urzędu. Życzył nowo wybranym radnym aby dalsza
współpraca w radzie przebiegała w sposób sprawny, elegancki, zgodny z prawem a nade
wszystko korzystny dla mieszkańców.
 Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk w imieniu radnych złożyła podziękowania na ręce
wszystkich pracowników, kierowników jednostek i osób pracujących w tych jednostkach
za współpracę w tej kadencji. Złożyła również podziękowania za pracę w biurze rady
dla byłych i obecnych pracowników.

Ad. 11. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został

wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła LII Sesję Rady Miasta i Gminy
Dolsk.

Protokolant             Przewodnicząca Rady
Agnieszka Bąk            Janina Pawełczyk


