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RF.0002.06.2020

Protokół nr XXII/20

z XXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 31 sierpnia 2020 r. w sali
widowiskowej. Obrady rozpoczęto 31 sierpnia 2020 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz.
14:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1
do protokołu i przedstawionego poniżej wyszczególnienia.
Obecni:
1. Sylwia Czaplicka-Zaremba
2. Monika Gmerek
3. Elżbieta Jańczak
4. Jarosław Kaczmarek
5. Stanisław Kaźmierski
6. Krystian Mejza
7. Andrzej Michałowski
8. Romuald Nawrot
9. Janina Pawełczyk
10. Aneta Podpołucha
11. Jan Rzepczyński
12. Filip Szczepaniak
13. Paweł Taciak
14. Szymon Taciak
15. Jacek Woroch

W obradach uczestniczyli również:
1. Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Mirella Godawa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
3. Magdalena Surmicka- Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Ilona Skorupka – Inspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami,
5. Witold Opielewicz - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji/Radny

Powiatowy,
6. Mieszkaniec gminy,
7. Przedstawiciele prasy,

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali i otworzył obrady XXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Radni zostali
poproszeni o potwierdzenie swojej obecności poprzez zagłosowanie w programie e-Sesja,
aby stwierdzić prawomocność obrad. Przewodniczący poinformował, że na sali obecnych
jest 14 radnych, wobec czego rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący poinformował, że obrady rady miasta i gminy są transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania te są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.  Dane osobowe są chronione zgodnie
z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Obowiązek
informacyjny w tym zakresie umieszczony jest na drzwiach wejściowych na salę
oraz na stronie internetowej gminy Dolsk w zakładce transmisje sesji rady.
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2. Przedstawienie porządku obrad./załącznik 2/

W dyskusji wzięli udział:
- Radna Janina Pawełczyk wniosła o wprowadzenie zmiany polegającej na wycofaniu
z porządku obrad projektu uchwały z punktu 5.e) w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Nowieczek.
Radna Janina Pawełczyk motywuje wycofanie uchwały tym, iż obecnie nie ma pośpiechu
nadania nazwy, ponieważ dom który powstaje przy tej ulicy jest dopiero w trakcie budowy,
a  podczas najbliższego zebrania sołeckiego będzie oczekiwała na wypowiedzenie się
pozostałych właścicieli działek które graniczą z tą ulicą.

Głosowano w sprawie:
wycofania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowieczek.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (11)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Paweł Taciak
PRZECIW (2)
Elżbieta Jańczak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Filip Szczepaniak
NIEOBECNI (1)
Szymon Taciak

Punkt 5.e) z porządku obrad został wycofany.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej./załącznik 3/
Burmistrz B. Wierzbińska przedstawiła informację z działalności międzysesyjnej, natomiast
Skarbnik M. Surmicka przedstawiła informację o wydanych zarządzeniach.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej./załącznik 4/
Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok,
Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka. Poinformowała, że po stronie dochodów
zmianie ulegają następujące działy:
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
- zwiększa się planowane dochody w § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących) o kwotę 1 680,00 zł.
- zwiększa się planowane dochody w § 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę 13 000,00 zł.
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756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw:
- zwiększa się planowane dochody w § 0490 (Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 49 371,02
zł.

852 Pomoc społeczna:
W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:
- zwiększa się planowane dochody w § 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o
kwotę 6 000,00 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W rozdziale 92116 Biblioteki:
- zwiększa się planowane dochody w § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących) o kwotę 10 000,00 zł.
Natomiast po stronie wydatków wprowadzono zmiany w działach:

600 transport i łączność:
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 9 000,00 zł
na wniosek samorządu Mieszkańców Dolska

750 Administracja publiczna:
W rozdziale 75095 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4610 (Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego) o kwotę 2 500,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 13 000,00 zł.
Natomiast wydatki w kwocie 1.680,00 zł, na które Gmina otrzymała pomoc finansową od
Powiatu Śremskiego na zadania bieżące OSP zostały zaplanowane w budżecie w miesiącu
czerwcu z własnych środków, dlatego proponuje się o tą kwotę zwiększyć plan w rozdz.
75421
W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 3030 (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych) o
kwotę 1 680,00 zł.

801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 42 600,00 zł,
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W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zmniejsza się planowane wydatki  w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 000,00 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 83 000,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:
- zwiększa się planowane wydatki w § 3240 (Stypendia dla uczniów) o kwotę 2 500,00 zł,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 000,00 zł, w tym:

* na wniosek sołectwa Mszczyczyn zmniejsza się planowane wydatki o kwotę
4 000,00 zł,
* na wniosek sołectwa Międzychód zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7 000,00
zł,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 7 971,02 zł,

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 7 000,00 zł
na wniosek sołectwa Międzychód,
- zwiększa się planowane wydatki w 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o
kwotę 1 000,00 zł
W rozdziale 92116 Biblioteki:
- zwiększa się planowane wydatki w § 2480 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji
kultury) o kwotę 10 000,00 zł.
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
5 000,00 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska

926  Kultura fizyczna:
- zwiększa się planowane wydatki w 421 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 000,00
zł w tym:

* na wniosek sołectwa Mszczyczyn zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 000,00
zł,
* na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki o
kwotę 3 000,00 zł,

- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki w § 4300
(Zakup usług pozostałych) o kwotę 8 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 2 głosami „za”,
jedna osoba nieobecna.

Przewodniczący Rady R. Nawrot po odczytaniu tytułu uchwały przystąpił
do przeprowadzenia głosowania.
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Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok,.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Szymon Taciak

Uchwała nr XXII/160/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok została uchwalona 14 głosami „za”.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka.

W kolumnie pomocniczej WPF "2019 przewidywane wykonanie" zaktualizowano wartości
w oparciu o sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-NDS po IV kwartale 2019 roku.
Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Przeniesienie prawa własności na rzecz
Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczna. Zwiększono limit wydatków
na to przedsięwzięcie w 2023 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne
nakłady finansowe. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 2 głosami „za”,
jedna osoba nieobecna.

Przewodniczący Rady R. Nawrot po odczytaniu tytułu uchwały przystąpił
do przeprowadzenia głosowania.

Głosowano w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029,.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Szymon Taciak

Uchwała nr XXII/161/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029 została
uchwalona 14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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c)  w sprawie  określenia  średniej  ceny jednostki  paliwa w gminie  Dolsk  na  rok szkolny
2020/2021.
Sekretarz M. Godawa poinformowała, że w związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r.
o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw zmianie ulegają zasady
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek
oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy
Prawo oświatowe, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny
rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Wartość
ta jest niezbędna dla określenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu.
Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021,
przyjęto średnie ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny na dzień 31 lipca 2020
roku otrzymane od właścicieli stacji paliw znajdujących się na terenie gminy Dolsk. Średnią
cenę benzyny wyliczono ze średnich cen benzyny Pb95, gdyż tylko taki rodzaj
jest sprzedawany na stacjach w gminie Dolsk. Mając na uwadze powyższe, konieczne
jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk
na rok szkolny 2020/2021.

Przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych poinformował,
że przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany
5 głosami „za”.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady R. Nawrot po odczytaniu tytułu uchwały przystąpił
do przeprowadzenia głosowania.

Głosowano w sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny 2020/2021,.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (14)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek
Woroch
NIEOBECNI (1)
Szymon Taciak

Uchwała nr XXII/162/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny 2020/2021 została
uchwalona 14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

d) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Lipówce w drodze
przetargu.
Projekt uchwały omówiła Inspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami. Poinformowała,
że
dla działki nr 149/3 położonej w Lipówce zostały wydane warunki zabudowy poprzez
możliwość budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. Dokonano podziału działki nr 149/3 i wydzielono działki o nr 149/5
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i o nr 149/6, które przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu. Kompetencją Rady
jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy, podjęcie uchwały jest niezbędne
w celu uruchomienia procedury sprzedaży.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak poinformował,
że projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu komisji i zaakceptowany 2 głosami „za”,
jedna osoba nieobecna.

Przewodniczący Rady R. Nawrot po odczytaniu tytułu uchwały przystąpił
do przeprowadzenia głosowania.

Głosowano w sprawie:
zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Lipówce w drodze przetargu,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski,
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina Pawełczyk, Aneta
Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Jacek Woroch
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Kaczmarek
NIEOBECNI (1)
Szymon Taciak

Uchwała nr XXII/163/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie
zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Lipówce w drodze przetargu
została uchwalona 14 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

6. Interpelacje i zapytania radnych.
Nie zostały złożone interpelacje podczas obrad XXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

7. Wolne głosy i wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Radna Janina Pawełczyk – zadała pytanie dotyczące unieważnionego statutu miejscowości
Nowieczek oraz innych sołectw, jaka jest obecnie sytuacja prawna w tej dziedzinie.
Głos zabrała Sekretarz M. Godawa informując, iż każdy statut został wysłany oddzielnie
i podlegał ocenie przez różne składy sędziowskie. Obecnie połowa ze statutów jest uchylona,
jednak należy zwrócić uwagę iż nie są to wyroki prawomocne tylko orzeczenia. Cała sprawa
jest na bieżąco konsultowana z panem mecenasem, który również jest w trakcie
opracowywania planu, ponieważ statuty muszą być zmienione. Jak będzie wyglądała forma
oraz procedura wdrożenia sołtysi oraz wszyscy mieszkańcy zostaną poinformowania
w najbliższym czasie. Radna podziękowała za odpowiedź.
- Radna Aneta Podpołucha – radna zabrała głos w sprawie organizacji roku szkolnego
2020/2021 w Zespole Przedszkoli w Dolsku oraz chciała wyjaśnić nieodmówienia
jakie słyszy od mieszkańców gminy. W dniu 1 lipca 2020 r. zostało zorganizowane zebranie
z rodzicami dzieci oraz indywidualne rozmowy. W związku z zaplanowanym kompleksowym



8

remontem budynku przedszkola w Ostrowiecznie na spotkaniu poinformowano rodziców
o możliwości przeniesienia dzieci z Ostrowieczna na czas remontu do przedszkola w Dolsku
oraz Małachowie, zakończenie prac remontowych planowane jest na grudzień bieżącego
roku.  Po konsultacjach z Sanepidem organizacja zajęć w przedszkolu została dostosowana
do obowiązujących restrykcji w związku z panującą nadal pandemią coronawirusa,
które będą obowiązywać do odwołania. Rodzice zapisanych dzieci 3-letnich na bieżąco
byli informowani o możliwościach przyjęcia ich dzieci do przedszkola. Radna podkreśliła,
że dyrekcja oraz pracownicy Zespołu Przeszkoli w Dolsku czują bardzo dużą presję nałożoną
na nich przez mieszkańców w związku z trwającym remontem budynku w Ostrowiecznie.
W obiektywnej ocenie radnej wszyscy są odpowiedzialni za obecnie panującą sytuację
w przedszkolu w Ostrowiecznie nie tylko władze i pracownicy. Słowa wyrwane z kontekstu
oraz wypowiadane przez osoby nie znające tematu bliżej są nieprawdziwe i bardzo
krzywdzące. Głos w tym temacie zabrał również przewodnicy R. Nawrot, który otrzymuje
sprzeczne sygnały słowne oraz złośliwe uwagi w powyższej kwestii; dopiero po przybliżeniu
oraz wyjaśnieniu tematu osoby krytykujące uświadamiają sobie iż zostały wprowadzone
w błąd przez osoby postronne.
- Radny Andrzej Michałowski – zadał pytanie gdzie rolnicy mają składować siatki oraz folie
zgromadzone w swoich gospodarstwach. Głos zabrał przewodniczący R. Nawrot,
który poinformował, iż na stronię Urzędu MiG w Dolsku znajdują się informacje o firmach,
które zajmują się utylizacją oraz każdy rolnik indywidualnie w swoim zakresie
jest zobowiązany do pozyskania wiedzy w tym temacie.
- Kierownik MGOSiR Witold Opielewicz – głos zabrał radny powiatowy Witold
Opielewicz,  który  przywitał zgromadzonych  oraz  chciał poinformować o  miłych  dla  naszej
gminy sprawach, które zostały zatwierdzone na sesji powiatowej w ostatnim czasie.
Otrzymaliśmy  dofinasowanie  do  bramy  OSP  w  Małachowie  oraz  jednorazowy  grant
w wysokości 10.000,00 zł na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. W najbliższym
czasie zgodnie z podjętą uchwałą będzie miała miejsce przebudowa chodnika w miejscowości
Międzychód. Starosta śremski poinformował również o odmrożeniu remontów dróg na terenie
naszej gminy m.in. droga na Lipówkę, Ostrowieczno, Nowieczek. Kolejną inwestycją,
która jest w toku działań to remont drogi Dolsk – Błażejewo, która ma zakończyć
się prawdopodobnie do końca września.  Została podjęcia interwencja wykaszania rowów
przy drogach powiatowych m.in.  w miejscowości Drzonek. Radny podkreślił, że bardzo
cieszą nas kolejne działania na terenie naszej gminy.
Głos zabrał Przewodniczący R. Nawrot dziękując za wypowiedź radnemu powiatowemu
oraz poinformował o podjętych działaniach pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dolsku
w temacie poprawy jakości nagłośnienia.

8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady R. Nawrot podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie
na obrady XXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk i o godz. 14:01 zakończył obrady.
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