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 PROTOKÓŁ NR L/18

z L Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 4 października 2018 roku
godz. 10.00-11.00

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. Maria Marchlewska  - Kierownik Referatu Gospodarczego
4. Daria Rosiak -  Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
5. Andrzej Ratajczak -  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
6. Witold Opielewicz – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Dolsku
7. Alicja Olschak-  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
8. 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 11 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 XLVIII i XLIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej
w dniu 20.09.2018 r.
b) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej
w dniu 24.09.2018 r.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony 11 głosami „za”.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII i XLIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
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Zabierając głos w  tym punkcie obrad, Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk
powiedziała, że protokół z obrad XLVIII 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 – 11 radnych głosowało „za”.
Protokół z obrad XLIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk został sporządzony w terminie
i znajduje się w biurze rady. Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych uwag.
Protokoł został przyjęty jednogłośnie – 11 radnych głosowało „za”.

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

międzysesyjnej, a Skarbnik M. Surmicka poinformowała o wydanych w czasie
międzysesyjnym Zarządzeniach Burmistrza. Informacje te  stanowią załącznik nr 3
do protokołu.

Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk następnie udzieliła głosu przewodniczącym
komisji stałych z prośbą o przedstawienie  informacji z działalności poszczególnych komisji.

Przewodniczący Komisji  nie zabrali głosu.
Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk wystąpiła z własnym wnioskiem o nadanie Odznaki

Pamiątkowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk” dla Bartosza Smektały. Poprosiła
członków radny o zastanowienie się nad tą propozycją i wypowiedzenie się w punkcie 9 w tej
sprawie.

Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej w dniu 20.09.2018 r.
Przewodnicząca poinformowała radnych, iż w dniu 20.09.2018 wpłynęła do biura rady skarga
na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk w treści, której zostały sformułowane wobec
tego organu zarzuty. W zaistniałej sytuacji przed podjęciem rozstrzygnięcia co do zasadności
skargi celowym jest przekazanie jej treści Komisji Rewizyjnej, celem analizy treści skargi
i podjęciem stosownych czynności, mających na celu zreferowanie Radzie Miasta i Gminy
Dolsk stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie. Następnie J. Pawełczyk odczytała treść
skargi. Przed przeczytaniem projektu uchwały, Przewodnicząca sprostowała błąd pisarski
polegający na korekcie daty, gdyż w projekcie widniała data 27 września, a powinna być
4 październik. Treść uchwały została przez Przewodniczącą odczytana.
Radni nie wnieśli żadnych uwag. Uchwała nr L/309/18 została uchwalona jednogłośnie
11 głosami „za” i stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.
b) zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej w dniu 24.09.2018 r.
Analogicznie jak w sprawie powyżej, Przewodnicząca poinformowała radnych, iż w dniu
24.09.2018 wpłynęła do biura rady skarga na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
przekazana za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W jej treści, zostały
sformułowane wobec tego organu zarzuty. W zaistniałej sytuacji przed podjęciem
rozstrzygnięcia co do zasadności skargi celowym jest przekazanie jej treści Komisji
Rewizyjnej, celem analizy treści skargi i podjęciem stosownych czynności, mających na celu
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zreferowanie Radzie Miasta i Gminy Dolsk stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie.
Następnie J. Pawełczyk odczytała treść skargi. Przed przeczytaniem projektu uchwały,
Przewodnicząca sprostowała błąd pisarski polegający na korekcie daty, gdyż w projekcie
widniała data 27 września, a powinna być 4 październik. Treść uchwały została przez
Przewodniczącą odczytana.
Radni nie wnieśli żadnych uwag. Uchwała nr L/310/18 została uchwalona jednogłośnie
11 głosami „za” i stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7. Odpowiedzi  na interpelacje radnych.
 Na poprzedniej sesji nie zostały złożone interpelacje, w związku z czym Przewodnicząca
przeszła do omawiania kolejnego punktu obrad.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 Radny J. Kaczmarek zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, czy może odpowiedzieć
na pytanie, które zostało skierowane bezpośrednio do radnego czy podczas uruchamiania sieci
wodociągowej w Lipówce pojawiły się problemy z ciśnieniem wody.
Burmistrz poprosił o udzieleni odpowiedzi Dyrektora ZGK w Dolsku A. Ratajczaka.
Dyrektor poinformował, że nie ma problemów, że w wodociągu jest ciśnienie takie samo
jak w instalacji prowadzącej wodę do Mszczyczyna i Brześnicy.

 Wobec braku dalszych zapytań i nie złożenia interpelacji  radnych Przewodnicząca przeszła
do omawiania kolejnego punktu obrad.

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski.

 Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk, powróciła do omówienia wniosku o przyznanie
Odznaki pamiątkowej „Za zasługi dla miasta i gminy Dolsk” dla Bartosza Smektały.
Radna W. Szermelek wyraziła  bardzo pochlebną opinię o osiągnięciach sportowych
B. Smektały. Jednocześnie podkreśliła, że sukcesy Bartosza to również promocja naszej
gminy i jak najbardziej zasługuje on na takie odznaczenie.
Pozostali radni również zaakceptowali przedstawiony wiosek. W głosowaniu jednogłośnie
opowiedzieli się za przyznaniem Odznaki pamiątkowej „Za zasługi dla miasta i gminy
Dolsk” dla Bartosza Smektały.

Mieszkaniec gminy Sebastian Zieliński  - wyraził zgodę na udostępnienie swoich danych
osobowych, prosi o odpowiedź Dyrektora ZGK w Dolsku A. Ratajczaka czy podczas
budowy wodociągu w Lipówce i pobierania wody z hydrantu w Ostrowiecznie została
zerwana i  w związku z tym zanieczyszczona sieć wodociągowa.
Dyrektor A. Ratajczak  poprosił Przewodniczącą o wyrażenie zgody na nie udzielenie
odpowiedzi. Przewodnicząca przychyliła się do tej prośby.

Ad. 10. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został

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

Protokolant             Przewodnicząca Rady
Agnieszka Bąk            Janina Pawełczyk


