
    P R O T O K Ó Ł nr 2 

 

   Z posiedzenia Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu  

   Odbytego  w dniu 11 lutego 2015 roku  

   Komisja w składzie wg zał. listy obecności  

   Ponadto udział w posiedzeniu Komisji wzięli: 

   1.Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady  

   2.Jan Rzepczyński Wiceprzewodniczący Rady  

   3Grażyna Litka – inspektor ds. oświaty  

4.Longina Dułacz – Dyrektor Przedszkola w Dolsku  

5.Daria Rosiak Dyrektor Biblioteki  

6.Witold Opielewicz .Kierownik MGOSiR 

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jacek Woroch ,który 

powitał członków Komisji oraz zaproszone osoby i przedstawił porządek obrad 

posiedzenia komisji . 

1.Wysłuchanie informacji na temat kalendarza imprez na rok 2015  

2.Przedstawienie projektu uchwały dot. ustalenia  kryterium rekrutacji i liczy 

punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia ,stosowanych w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzanych przez gminę Dolsk  

W pierwszej kolejności poprosił o zabranie głosu przez Panią Darię Rosiak 

Dyrektora Biblioteki i Pana Witolda Opielewicza  i przedstawienie wspólnie 

opracowanego kalendarza    imprez na rok 2015 . 

Jak wiemy taki kalendarz jest  zawsze na początku każdego roku opracowany i 

zawiera zarówno imprezy sportowe i kulturalne . 

Pani Daria Rosiak – w kalendarzu imprez kulturalnych są takie pozycje ,które 

na stałe są  do tego kalendarza  wpisywane a dotyczą one  takich tematów jak :  

miedzy innymi .: 

-ferii zimowych w bibliotece i na sali sportowej , 

- obchodów Powstania wielkopolskiego / przy udziale Gimnazjum / 

- uroczyste obchody Święta  Konstytucji 3 Maja , 



- dni ziemi Dolskiej Wianki , 

Oprócz tych stałych imprez zapisanych co roku w kalendarzu zaplanowaliśmy  

imprezy , które  są organizowane przez jednostki organizacyjne przy 

współudziale Biblioteki  są to takie imprezy jak :  

-Szekspirowski dramat w niecodziennej odsłonie – przedstawienie gimnazjum  

- z bajką za pan brat – przedstawienie przygotowane  przez  gimnazjum  

-Eko Rajd – szkoła Masłowo  

- parada bajek –biblioteka , 

- dożynki gminne , 

-dzień gimnazjalisty – gimnazjum  

- koncert pieśni patriotycznych – szkoła Dolsk  

- biesiada wigilijna  

- uroczyste obchody wybuchu powstania wielkopolskiego . 

Natomiast jeżeli chodzi o  plan imprez sportowych to Kierownik Opielewicz  

wymienił takie imprezy  jak : 

 turnieju piłki  nożnej   oraz amatorską ligę piłki nożnej  

- finał mistrzostw gminy w tenisie stołowym młodzieży , oraz dorosłych , 

Orlik 2012 – turniej piłkarski , 

- zawody rowerowe  MTB , 

Mistrzostwa gminy Dolsk w piłce  nożnej , 

- memoriał Michała Stryczyńskiego , 

- turniej sołectw , 

Mistrzostwa Wielkopolski Drezyn Ręcznych w Wieszczyczynie , 

Regaty żaglodeskarskie , 

Grand prix Dolsk – siatkówka plażowa , 

- mistrzostwa gminy w siatkówce plażowej , 

- rodzinne rowerowanie , 

-strzelanie Michałowe ,- 

- turniej seniora w dniu 11 listopada. 



Trudno tu wymienić wszystkie imprezy sportowe jakie odbywają się 

na naszych obiektach sportowych ,ale staramy się ażeby wszystkie grupy  

społeczne były w to zaangażowane, stad duża ilość turniejów skierowanych 

jest do mieszkańców naszego miasta i gminy. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – wiemy ,że Dni Ziemi Dolskiej – 

wianki to impreza ,która skupia wokół siebie największą widownię  

-  na rok 2015 jaka jest zaplanowana kwota na tą  imprezę 

Pan Witold Opielewicz – jest zaplanowana kwota 60 tys. zł w której mieszczą 

się wszystkie koszty związane z organizacją wianków . 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch – korzystając z okazji ,ze mamy dwóch 

głównych organizatorów wszelkich odbywających się imprez na naszym 

terenie chciałby w imieniu własnym i całej komisji  złożyć im gratulacje za 

dobre przygotowanie wszystkich imprez za ich perfekcyjne przygotowanie . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – czy zarówno Pani Rosiak oraz Pan 

Opielewicz maja pytania skierowane do Rady . 

Pan Witold Opielewicz – ze swej strony nie mamy żadnych pytań ,jest prośba 

o zwiększenie budżetu dla tych dwóch jednostek .oraz prośba do radnych 

ażeby w większym stopniu uczestniczyli w organizowanych imprezach . 

Pani Daria Rosiak – w miarę możliwości wysyłamy do radnych zaproszenia 

ale jest nam zawsze miło gdy w tych imprezach biorą udział . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – Pan Woroch i Pan Opielewicz są 

członkami  komisji do przyznawania stypendium sportowych ,czy nie 

należałoby nanieść tam pewnych poprawek  do stanu faktycznego  

,przyznajemy stypendia a czy na to mamy fundusze . 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch – stypendia są przyznawane wg 

regulaminu zatwierdzonego przez Radę i nie widzę powodu ażeby regulamin 

zmieniać. 

Regulamin  funkcjonuje  dobrze . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – gdyby Pan się wczytał w regulamin 

to by Pan zauważył ,ze w pewnych kwestiach należałoby go zmienić . 

Pan Witold Opielewicz – w zasadzie jest regulamin  ale w pewnych kwestiach 

można by było go uściślić   i mam nadzieję ,że to będzie wkrótce omawiane 

na posiedzeniu tej komisji oraz przez radnych ,jeżeli zajdzie taka potrzeba . 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch - - regulamin był opracowany i 

zatwierdzony przez radę ,osobiście uważam ,że dobrze funkcjonuje  i nie 

widzę potrzeby go zmieniania . 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – proszę jednak ażeby Komisja 

oświaty zajęła się tym tematem  oraz o zgłoszenie propozycji do zmiana w 

regulaminie . 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch – jako Przewodniczący Komisji nie 

widzę potrzeb zmian ,jeżeli Pani Przewodnicząca  je widzi to proszę o 

wyjaśnienie czego to dotyczy ,wtedy będziemy mogli nad tym dyskutować. 

Przewodnicząca Rady  Janina Pawełczyk – Pan nie widzi potrzeby zmian  ale 

jak słyszeliśmy Pan Opielewicz sugeruje te zmiany ,proszę wobec tego o 

propozycje zmian na piśmie i będziemy nad tym wspólnie dyskutować . 

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował Pani Rosiak i Panu 

Opielewiczowi za przedstawienie kalendarza imprez . 

W drugim punkcie posiedzenia głos zabrała Pani Grażyna  Litka ,która 

wyjaśniła ,że zostanie Radzie przedstawiony projekt uchwały dot. rekrutacji i 

liczby punktów za poszczególne kryteria  do przyjęcia dzieci  w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez gminę Dolsk .  

Zasady tej rekrutacji  przedstawiła Pani Dyrektor Przedszkola Longina Dułacz, 

w przypadku równorzędnych  wyników uzyskanych na pierwszym etapie  lub 

po zakończeniu  i przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim 

etapie postepowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę kryteria  określone 

przez organ prowadzący  z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej 

realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny .w której rodzice albo rodzic samotnie 

wychowujący  kandydata  muszą pogodzić  obowiązki zawodowe z 

obowiązkami rodzinnymi .Liczba kryteriów nie może być większa niż 6 r. 

Ponadto organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

tych kryteriów . 

Dlatego przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu spełnia wymogi 

wynikające z ustawy oraz określa ,jakie są brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli ,dla których 

organem prowadzącym jest gmina Dolsk . 

Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań 

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie projektu uchwały  

Porządek posiedzenia został wyczerpany  Przewodniczący Komisji 

podziękował za udział i zakończył posiedzenie Komisji . 

Protokolant      Przewodniczący Komisji  

Stefania Gagat     Jacek Woroch  

 


