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 PROTOKÓŁ NR XLV/18

z XLV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 30 maja 2018 roku
godz. 11.00-13.30

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. Daria Rosiak Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
5. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Dolsku
6. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
7. Alicja Olschak  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
8. Monika Bulińska  Dyrektor Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego- Śremski

Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
9. Przedstawiciel prasy
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 13 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. Burmistrz H. Litka
zabrał głos i wystąpił z wnioskiem o poszerzenie  porządku obrad w punkcie 7 o następujące
projekty uchwały:

a) w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/282/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25
kwietnia 2018r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy
na 2018 rok.

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029
c) w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia

30 kwietnia 2018 r., w sprawie KN.-I.4131.1.178.2018.7.

Przewodnicząca J. Pawełczyk  odczytała nowy porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
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4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie z działalności: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski

Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/282/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia
25 kwietnia 2018r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta
i gminy na 2018 rok.

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-
2029

c) zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok,
d) uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Dolsk miejsc

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
e) uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dolsk, przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

f) w sprawie skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia
30 kwietnia 2018 r., w sprawie KN.-I.4131.1.178.2018.7

8. Odpowiedzi  na interpelacje radnych.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony 13 głosami „za”

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

że protokół z  obrad XLIV 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 – 13 radnych głosowało „za”.

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

międzysesyjnej, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radni do przedstawionej informacji nie wnieśli zapytań.

Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Janina 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.
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Radny J. Kaczmarek poinformował, że Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska zapoznała się z zakresem prac
wykonanych na boisku w Ostrowiecznie. Poinformował jednocześnie,  że otrzymuje telefony
z zapytaniami od mieszkańców Ostrowieczna w sprawie braku możliwości korzystania
z hydrantu w celu podlania boiska i prosi o podanie przyczyny tego zakazu.

Burmistrz H. Litka odpowiedział, że zakazu nigdy nie było ale trzeba mieć na uwadze
do czego hydranty służą i dlatego został zadysponowany samochód strażacki, który dowozi
wodę i bezpośrednio z niego boisko zostaje podlane.

Przewodnicząca J. Pawełczyk zadała pytanie, czy podlewanie bezpośrednio z hydrantu
wężami nie byłoby najtańszym rozwiązaniem.

Dyrektor ZGK w Dolsku  A Ratajczak  zaznaczył, że należy zdać sobie sprawę,
iż hydranty są wykorzystywane do działań w stanie wyższej konieczności przez OSP, każde
otwarcie hydrantu  na linii powoduje zerwanie i zanieczyszczenie sieci wodociągowej. Wiąże
się to później z koniecznością jej czyszczenia, a to generuje duże koszty i straty wody.
Wyraził opinię, że podlewanie wozem strażacki w tej sytuacji jest rozwiązaniem najtańszym
i najkorzystniejszym.
 Radny K. Mejza zapytał się w jakich miejscowościach będzie budowana sieć
światłowodowa.
 Burmistrz poprosił radnego, aby udał się do referatu gospodarczego, gdyż tam
pracownicy mają szczegółowy wykaz miejscowości objętych tą budową.
 Radny H. Grycz jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie z prac
komisji, które zostały odbyte zgodnie z harmonogramem prac na 2018 rok. Komisja
przeprowadziła kontrolę sołectw i wykorzystania środków finansowych przez nie oraz
wystosowało wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie Burmistrzowi
H. Litka absolutorium za 2017 r.

Ad.6. Sprawozdania z działalności – Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego –
Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości.
Głos zabrała dyrektor Unii Monika Bulińska, która przedstawiła prezentację multimedialną.
Najważniejszym celem Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremskiego Ośrodka
Wspierania Małej Przedsiębiorczości jest wspieranie przedsiębiorstw, aktywizacja zawodowa,
współpraca sektorowa, rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych, działanie na rzecz
kultury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz marketing. Wspieranie rozwoju
przedsiębiorstwa polega m.in. na udzielaniu pożyczek z pięciu funduszy pożyczkowy – na ten
moment zostało ok. 500 pożyczek zadysponowanych. Świadczenie usług informacyjnych
i szkoleniowych w roku 2017 zostało zrealizowanych w ilości ok. 100 szt. Ośrodek
przeprowadza szkolenia wewnętrzne i są to kursy podnoszące kwalifikacje np. kurs obsługi
kasy fiskalnej, kurs nauki języka angielskiego. Aktywizacja zawodowa polega
na przeprowadzaniu warsztatów z programowania - Robocity – jest to już 3 edycja, którego
celem jest budowa robotów – jest to kurs przeznaczony dla uczniów szkół średnich
i gimnazjalnych, gdzie zastosowanie ma wykorzystanie wiedzy z przedmiotów ścisłych
jak matematyka, fizyka. Wpływy finansowe stowarzyszenia to składki członkowskie
w kwocie  459.552,79 zł, wynik finansowy roku 2016 – 830.346,39 zł, obsługa funduszy
JEREMIE I-IV – 204238,09 zł, obsługa funduszu  Mikropożyczkowego – 52.560,65 zł,
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dotacje z UMWW- 70.050,00 zł, dotacje z Kuratorium Oświaty – 800,00 zł, nagroda z WFOŚ
– 7.000,00 zł, dotacja z OPS Śrem – 37.000,00 zł, dotacja z WSSE- 3.000,00 zł, kursy,
szkolenia – 54.760,90 zł,  przychody finansowe w  kwocie 956,43 zł, odsetki od pożyczek
12.226,63 zł.

Wobec braku pytań Przewodnicząca ogłosiła 5 min. przerwę w godz. od 12.10 do 12.15.
Po przerwie przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/282/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25

kwietnia 2018r, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy
na 2018 rok.

Skarbnik gminy M. Surmicka poinformowała, że zmiana w tej uchwale wynika z faktu,
iż jako jednostka nie posiadamy „nadwyżki z lat ubiegłych” jak to zostało sformułowane
w poprzedniej uchwale budżetowej, tylko „wolne środki”. W związku z tym nowe brzmienie
otrzymuje załącznik nr 3 do w/w uchwały, gdzie następuje przesunięcie z paragrafu 957
na paragraf 950.
Przewodnicząca J. Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.

Lp. Imię i nazwisko radnego za przeciw wstrzymujący
1. Chojnacka Jadwiga za - -
2. Grycz Henryk za - -
3. Jurga Marek za - -
4. Kaczmarek Jarosław za - -
5. Mejza Krystian za - -
6. Michałowski Andrzej za - -
7. Niewrzendowska Aneta - - -
8. Pawełczyk Janina za - -
9. Pieprzyk Lidia - - -
10. Ratajczak Roman za - -
11. Rusiak Zenon za - -
12. Rzepczyński Jan za - -
13. Szczepaniak Hieronim za - -
14. Szermelek Wiesława za - -
15. Woroch Jacek za - -

Razem 13 - -

Uchwała nr XLV/286/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029
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Skarbnik gminy M. Surmicka poinformowała, że konsekwencją podjętej 25 kwietnia
uchwały nr XLIV/282/18 wolne środki zostały wprowadzone do WPF, gdzie uaktualnione
zostały kwoty dochodów i wydatków, wartości przyjęte w WPF i budżecie w zakresie wyniku
budżetu winny zachować zgodność  i dlatego zobowiązani jesteśmy do ujęcia tych zmian
w tej uchwale.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad projektem.

Lp. Imię i nazwisko radnego za przeciw wstrzymujący
1. Chojnacka Jadwiga za - -
2. Grycz Henryk za - -
3. Jurga Marek za - -
4. Kaczmarek Jarosław za - -
5. Mejza Krystian za - -
6. Michałowski Andrzej za - -
7. Niewrzendowska Aneta - - -
8. Pawełczyk Janina za - -
9. Pieprzyk Lidia - - -
10. Ratajczak Roman za - -
11. Rusiak Zenon za - -
12. Rzepczyński Jan za - -
13. Szczepaniak Hieronim za - -
14. Szermelek Wiesława za - -
15. Woroch Jacek za - -

Razem 13 - -

Uchwała nr XLV/287/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok.
Skarbnik M. Surmicka po krótce omówiła zmiany, które wpływają na konieczność
aktualizacji uchwały budżetowej i podyktowane są koniecznością przesunięcia
i zabezpieczenia środków finansowych na budowę wodociągu w Lipówce, wprowadzeniem
dotacji celowej dla OSP Lubiatowo oraz zwiększeniem dochodów o dotacje celowe w ramach
programów finansowych związanych z udziałem środków europejskich, a dotyczących miejsc
dla przedszkolaków. Zmiana kwot wydatków wiąże się z wnioskami poszczególnych sołectw
z prośbą o dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami, wprowadzeniem
zwiększonych wydatków na budowę wodociągu w Lipówce oraz zwiększeniem planowanych
wydatków w związku z pobytem podopiecznych gminy Dolsk w Domach Pomocy
Społecznej. Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych zmiany w uchwale zaopiniowała
pozytywnie z uwagami, które zostały ujęte w protokole z posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie.
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Lp. Imię i nazwisko radnego za przeciw wstrzymujący
1. Chojnacka Jadwiga za - -
2. Grycz Henryk za - -
3. Jurga Marek za - -
4. Kaczmarek Jarosław za - -
5. Mejza Krystian za - -
6. Michałowski Andrzej za - -
7. Niewrzendowska Aneta - - -
8. Pawełczyk Janina za - -
9. Pieprzyk Lidia - - -
10. Ratajczak Roman za - -
11. Rusiak Zenon za - -
12. Rzepczyński Jan za - -
13. Szczepaniak Hieronim za - -
14. Szermelek Wiesława za - -
15. Woroch Jacek za - -

Razem 13 - -

Uchwała nr XLV/288/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

d) uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Dolsk miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Głos zabrała Sekretarz M. Godawa, która omówiła projekt uchwały i poinformowała,
że organy stanowiące zobowiązały nas do przygotowania takiego projektu. Projekt ten został
wysłany do zaopiniowania do wszystkich sołectw gminy Dolsk oraz do Samorządu
Mieszkańców Dolska  -  tylko sołectwo Lubiatówko zaopiniowało go negatywnie.
Przewodnicząca J. Pawełczyk odczytała projekt, następnie przystąpiono do głosowania
i 13 głosami „za” został przyjęty.
Uchwała nr XLV/289/18 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

e) uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dolsk, przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Sekretarz M. Godawa dodała tylko,  że projekt tej uchwały reguluje, jaką maksymalną ilość
zezwoleń na sprzedaż alkoholu w zależności od jego rodzaju może wydać gmina zgodnie
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Przewodnicząca J. Pawełczyk odczytała projekt, następnie przystąpiono do głosowania
i 13głosami „za” został przyjęty.
Uchwała nr XLV/290/18 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

f) w sprawie skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia
30 kwietnia 2018 r., w sprawie KN.-I.4131.1.178.2018.7
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Sekretarz M. Godawa zaznaczyła, że po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia nadzorczego
zasadne jest podjęcie tej uchwały, gdyż niecelowym byłoby inicjonowanie sprawy
sądowoadministracyjnej. Wojewoda odniósł się w swojej opinii do dwóch kwestii,
mianowicie zaznaczył, że nie możemy ustalać kwot wypłaty stypendiów w tzw. „widełkach”
oraz, że nie możemy osiągnięć sportowych  klasyfikować jako olimpijskich i nieolimpijskich.
Poza tym powinniśmy jasno  określić katalog dyscyplin sportowych, w tak sposób, aby  osoba
ubiegająca się o stypendium wiedziała na podstawie naszej uchwały co za dane osiągnięcie
w konkretnej dyscyplinie sportowej zyskuje.
Przewodnicząca J. Pawełczyk odczytała projekt, następnie przystąpiono do głosowania
i 13głosami „za” został przyjęty.
Uchwała nr XLV/291/18 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

8. Odpowiedzi  na interpelacje radnych.

Na poprzedniej sesji rady miasta w dniu 25 kwietnia 2018 roku wpłynęła 1  interpelacja,

a dotyczyła wycinki drzew na terenie gminy i sposobu sprzedaży drewna. Przewodnicząca

odczytała odpowiedź jaka wpłynęła do biura rady.

Stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodnicząca J. Pawełczyk poprosiła Burmistrza H. Litkę o dopracowanie odpowiedzi
- ile było kubików tej topoli i na jakiej zasadzie została przeprowadzona wycena, gdyż uważa,
że cena sprzedaży drewna była  bardzo niska.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna W. Szermelek, poprosiła o zajęcie się sprawą remontu chodnika na ul.

Garncarskiej i wycinką drzewa – lipy, której korzenie rozsadzają chodnik i  podnoszą płyty,

co stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych. Zwróciła jednocześnie uwagę na bałagan  przy

posesji na narożniku ul. Garncarskiej i św. Ducha, gdzie teren jest bardzo zaniedbany

i zarośnięty przez chwasty. Poprosiła o udzielenie odpowiedzi podczas trwającej sesji.

Radny J. Kaczmarek jako przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,

poinformował i przypomniał, że sprawą lipy i chodnika na ul. Garncarskiej komisja się już

zajmowała i była wydana opinia o konieczności usunięcia tego drzewa.

Burmistrz H. Litka poinformował, że cały problem tkwi w tym, że właściciel posesji,

na której stoi drzewo,  zmarł i  nie ma ustanowionych następców prawnych, a jedyna osoba,

która może złożyć wniosek o wycinkę jest prawny następca. Burmistrz zaznaczył, że jest

opracowywany zastępczy plan, w jaki sposób tę sytuację można rozwiązać.

Jeżeli chodzi o chwasty to jest to na styku drogi gminnej i prywatnej, zostanie podjęta kolejna

próba aby, skłonić właściciela do uporządkowania terenu, a na terenie gminnym pracownicy

oczyszczą teren.
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Radny J. Kaczmarek poinformował, że wpłynęło do niego pytanie od sołtys Lubiatówka

dotyczące prawdopodobnej sprzedaży pieczarkarni w tej wiosce i ewentualnej budowie w tym

miejscu spalarni śmieci. W związku z tym, poprosił o potwierdzenie, czy w UMIG Dolsk

wiadomo coś o tej inwestycji.

Burmistrz  H.  Litka  odpowiedział,  że  na  ten  moment   w  tutejszym  Urzędzie  nie  są

prowadzone żadne postępowania, ani nie ma złożonych wniosków.

J. Pawełczyk odczytała interpelacje w związku z zapytaniem  złożonym przez sołtysa wsi

Brześnica odnośnie powstania składowiska śmieci w okolicy Brześnicy, Lipówki, Studzianny

na terenach po żwirowni. Zapytała także czy były zgłoszone w urzędzie jakieś wnioski w tej

sprawie, a jeżeli tak to czy zostały wydane zgody. Stanowi ona załącznik nr 12 do protokołu.

Burmistrz H. Litka, udzielił odpowiedzi, że nie było żadnych zapytań, wniosków

skierowanych do urzędu w tej sprawie.

Przewodnicząca J. Pawełczyk poprosiła o odpowiedź na piśmie, aby było ją można

przekazać.

1 radny opuścił obrady rady.

10. Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem do poszczególnych komisji w sprawie

wyrażenia opinii do oświadczenia/deklaracji związanej z obchodami 100 rocznicy

Odzyskania Niepodległości oraz 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

1918/1919, która to ma zostać przyjęta na uroczystej  wspólnej sesji Rad Gmin Brodnica,

Dolsk, Książ Wlkp., Śrem oraz Rady Powiatu we wrześniu br.

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych składa wniosek formalny, aby do wspomnianej

deklaracji/oświadczenia dopisać nazwisko Stanisława Malinowskiego jako osoby działającej

na rzecz Śremu i powiatu. Pozostałe komisji nie wniosły uwag.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o dopisanie Stanisława Malinowskiego

do wymienionego oświadczenia, 12 głosami „za” przychylono się do tego wniosku.

Przewodnicząca J. Pawełczyk poinformowała radnych, że 18 czerwca w Książu Wlkp.

organizowane jest przez WOKISS szkolenie związane ze zmianami w ustawie o samorządzie,

zadała więc pytanie czy radni będą w nim uczestniczyć. Zaznaczyła, że zapotrzebowanie

na takie szkolenie zostało  również wysłane do WOKISS z prośba o jego przeprowadzenie

w naszym UMIG. Radni podjęli decyzję, że poczekają za  zorganizowaniem szkolenia

w Dolsku.
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J. Pawełczyk skierowała pytanie do Burmistrza H. Litka, kiedy będzie rozstrzygnięcie

dotyczące zarządzania budynkami szkolnymi w Małachowie i Mszczyczynie, gdyż

w uzgodnieniach wyznaczony był termin do 30 marca.

Burmistrz H. Litka, poinformował, że na najbliższym posiedzeniu komisji

zainteresowanych tym tematem i wyraził nadzieję, że nastąpi to do końca czerwca.

Radny K. Mejza odczytał wniosek, który stanowi załącznik nr 13 do protokołu dotyczący

wymiany znaków drogowych.

Sekretarz M. Godawa zwróciła się do radnych z informacją, aby przestrzegać przepisów

związanych z ochroną danych osobowych i nie posługiwać się imieniem i nazwiskiem osób

składających wniosek tylko inaczej zacząć identyfikować osoby lub miejsca.

Radny J. Rzepczyński zabrał głos odnośnie sprzedaży drewna i jego niskiej ceny.

Zaznaczył, że drewno dzieli się na  opałowe i tartaczne i z tego może wynikać różnica

w cenie.

Przewodnicząca J. Pawełczyk zadała pytanie skierowane do Burmistrza H. Litki

odnośnie równiarki, nawożenia gruzu, wykaszania poboczy kiedy te prace ruszą.

Prace te rozpoczną się po najbliższym weekendzie - odpowiedział Burmistrz H. Litka.

Radny J. Woroch zapytał się, kiedy na drogach powiatowych będą przeprowadzane prace

remontowe, gdyż ul. Kościańska, na której odbywała się impreza masowa jest w bardzo złym

stanie.

Przewodnicząca J. Pawełczyk odpowiedziała, że należy z tym pytaniem zwrócić

się do powiatu.

Przewodnicząca poinformowała radnych o imprezie organizowanej przez Marinę na którą

zaprosiła wszystkich chętnych, szczegóły zamieszczone są na plakatach.

Przewodnicząca udzieliła głosu mieszkańcowi wsi Lipówka, który przedstawił

się i wyraził zgodę na upublicznienie danych osobowych. Świątek Andrzej zwrócił

się z pytaniem, kiedy zostanie podpisana umowa na budowę wodociągu Lipówka i kiedy

nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych. Przekazał jednocześnie na ręce Przewodniczącej Rady

informacje dot. gminy  czarnkowsko – trzcianeckiej, gdzie władze tej jednostki wyraziły

zgodę na budowę wysypiska - są to informacje zaczerpnięte z internetu. Informacja ta stanowi

załącznik nr 14 do protokołu.

Burmistrz H. Litka odpowiedział, że po długim weekendzie będzie podpisana umowa
związana z rozpoczęciem prac budowlanych dotyczących wodociągu Lipówka.
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11. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został

wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XLV Sesję Rady Miasta

i Gminy Dolsk.

Protokolant             Przewodnicząca Rady
Agnieszka Bąk            Janina Pawełczyk


