
PROTOKÓŁ NR 11 
 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego 
w dniu 2 grudnia 2015 roku 

 
Komisja w składzie: 

1. Jacek Woroch Przewodniczący Komisji 
2. Wiesława Szermelek członek komisji 
3.  Krystian Mejza członek komisji 

Ponadto w komisji udział wzięli: 
1. Ryszard Ciszewicz Prezes Klubu ZAWISZA Dolsk 
2. Anna Klemska Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Kusy Dolsk 
3. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Dolsku 
4. Jan Rzepczyński Radny Miasta i Gminy Dolsk 
5. Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk 
6. Mirella Godawa pracownik Kierownik Referatu Obywatelskiego 
7. Liliana Lenarczyk – Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk 
8. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 

 
Pierwsza część posiedzenia komisji odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Dolsku celem realizacji planu pracy komisji: 

• Działalność Klubów Sportowych, ocena ich działalności – spotkanie z 
przedstawicielami Klubów sportowych LKS Zawisza Dolsk oraz UKS Kusy. 

• Przedstawienie przez Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji informacji na temat 
funkcjonowania Orlika. 

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jacek Woroch, który powitał 
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia 
Komisji: 
 

1. Działalność Klubów Sportowych, ocena ich działalności – spotkanie z 
przedstawicielami Klubów sportowych LKS Zawisza Dolsk oraz UKS Kusy. 

2. Przedstawienie przez Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji informacji na temat 
funkcjonowania Orlika. 

3. Opiniowanie materiałów do sesji – zasady korzystania ze świetlic wiejskich 
prowadzonych przez gminę Dolsk. 

4. Opiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2016. 
5. Opracowanie planu pracy na 2016 rok. 

 
Ad1. W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji poprosił Prezesa Klubu ZAWISZA 
Dolsk Ryszarda Ciszewicza o przedstawienie informacji z działalności klubu – ich działań, 
osiągnięć i trudności z jakimi na co dzień spotyka się klub. 
Prezes Ryszard Ciszewicz rozpoczął od informacji iż w klubie działają następujące sekcje: 

• Sekcja żeglarska. Rządzą się swoimi prawami na własną rękę z dużym sukcesem 
szuka sponsorów. Sekcja ta bierze czynny udział w zawodach, częstokroć pełniąc 
funkcję gospodarza. Sekcja żeglarska organizując zawody szczególną wagą ceni sobie 
współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dolsku, który 
pełniąc rolę sponsora zapewnia jedzenie, nagrody, nagłośnienie oraz bezpieczeństwo 
w formie ratownika. Dzięki tej współpracy część organizacyjna zawodów oceniana 
jest na profesjonalnym poziomie. 



• Sekcja taekwondo cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. 
Trener Grzegorz Furanowski angażując swój wolny czas i energię mobilizuje 
podopiecznych do intensywnych i forsownych treningów. Dzięki czemu odnoszą 
sukcesy na arenie międzynarodowej. Dużym zaangażowaniem sekcja ta cieszy się ze 
strony rodziców i opiekunów którzy angażując się zapewniają pociechą transport na 
zawody oraz wyposarzenie w strój i wykwalifikowany sprzęt. 

• Sekcja piłki nożnej swój sezon zakończyła lokując się na 4 miejscu w tabeli ligowej A 
klasy z dorobkiem 21 punktów. Sekcja musząc spełnić określone normy przez PZP 
napotyka się z wieloma trudnościami. Przy współpracy z Burmistrzem MiG Dolsk, 
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dolsku oraz zaangażowaniem 
innych osób udaje się sprostać tym wymaganiom. 

Radny Krystian Mejza zapytał czy powiat pomaga w sferze finansowej organizacji? 
Prezez Ryszard Ciszewicz poinformował iż pomocy ze starostwa nie otrzymali. 
 
Następnie Anna Klemska Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Kusy Dolsk pokrótce 
przedstawiła sekcje w jakich klub działa. 
W Klubie działają następujące sekcje: 

• Sekcja piłki siatkowej młodzików 
• Sekcja piłki siatkowej seniorów 
• Sekcja kolarstwa 
• Sekcja lekkoatletyczna 

Sekcja piłki siatkowej zarówno młodzików jaki seniorów wzięła udział w licznych zawodach 
niejednokrotnie stając na podium. Największą imprezą zorganizowaną przez UKS „Kusy” był 
XXI Memoriał Michała Stryczyńskiego, Dolska Dycha 2015. Łącznie w biegach 
uczestniczyło ok. 700 biegaczy. 
Prezes Anna Klemska poinformowała iż tak szeroka praca jaką prowadzi klub z młodzieżą 
nie byłaby możliwa dzięki pomocy sponsorów publicznych takich jak Urząd Marszałkowski 
w Poznaniu, starostwo Powiatowe w Śremie, Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Dolsku oraz sponsorów prywatnych, rodzicom, opiekunom którzy 
udostępniając transport pozwolili zawodnikom Klubu uczestniczyć w zawodach sportowych. 
 
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch powiedział iż komisja jest pełna podziwu i uznania 
dla pracy i zaangażowania jakie wykazują interesariusze na rzecz klubów. Z wielką 
przyjemnością i uszanowaniem komisja wysłuchała nie tylko osiągnięć jak również 
problemów z którymi kluby borykają się na co dzień. 
 
Ad.2  
Przechodząc do kolejnego punktu spotkania Przewodniczący Komisji Jacek Woroch 
poprosił Witolda Opielewicza Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Dolsku o przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Orlika. 
Witold Opielewicz poinformował iż największe zainteresowanie Orlikiem bo aż w 90% 
stanowi boisko do piłki nożnej. Kompleks ten ma w ofercie również boiska do tenisa 
ziemnego i koszykówki, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem. Obiekt ten jest czynny 
7 dni w tygodniu przez cały rok wyłączając przerwę gdy temperatura powietrza spada poniżej 
zera. Od strony finansowej Witold Opielewicz powiedział iż jest to działalność bezpłatna. 
Wszystkie koszty utrzymania leżą po stronie ośrodka. Największy koszt stanowi renowacja 
nawierzchni boisk, która przeprowadzana jest dwa razy do roku i polegają na przeczyszczeniu 
i wzruszeniu granulatu. Dosypywanie granulatu to olbrzymie koszt. Do tej pory czynność ta 
była dokonywane dwukrotnie. 



Ad.3  
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch poprosił Mirellę Godawę o przedstawienie projektu 
uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych przez gminę 
Dolsk. 
Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego poinformowała iż w celu 
uporządkowania i ujednolicenia zasad gospodarki mieniem należącym do Gminy Dolsk, Rada 
Miasta i Gminy Dolsk zgodnie z treścią art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym może uchwalać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu 
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Przedmiotowa uchwała 
w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie 
gminy Dolsk stanowić będzie podstawę do ustalenia w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta 
i Gminy Dolsk odpłatności za wynajem świetlic, prowadzi jednolite formy korzystania ze 
świetlic wiejskich oraz określi zakres obowiązków opiekunów świetlic uszczegóławiając 
jednocześnie zasady wynajmu w stosunku do obecnie obowiązujących. 
 
Ad.4 
Po analizie projektu budżetu na 2016 rok dokonanej na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 
25.11.2015r. Przewodniczący Komisji Jacek Woroch zasugerował Komisji Oświaty Kultury i 
Sportu aby w przyszłym projekcie budżetu na 2017 rok spośród zadań zaplanowanych do 
realizacji za najważniejsze z punktu widzenia komisji Oświaty kultury i sportu pochylić się 
nad problemem Sali sportowej w Szkole Podstawowej w Masłowie oraz toalety dla uczniów 
w Szkole Podstawowej w Dolsku. 
Stabilizacja i nowe uregulowania rządu mogą doprowadzić do rozwiązania problemu z 
toaletami w Szkole Podstawowej w Dolsku. W razie likwidacji gimnazjum 
najprawdopodobniej szkoła podstawowa mieściłaby się w obiekcie dotychczas zajmowanym 
przez gimnazjum, tak jak to pierwotnie planowano budując budynek. 
Odnosząc się do Sali gimnastycznej należy wziąć pod uwagę różne rozwiązania zwracając 
uwagę na możliwości finansowe gminy. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem 
proponowanego projektu budżetu na 2016 rok. 
 
Ad.5 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu opracowała następujący plan pracy. 
 
PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 
 
STYCZEŃ 

• Zapoznanie się z planem działań na 2016 rok przez MGOSiR oraz z kalendarzem 
gminnych imprez sportowych 

• Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych na 2016 rok – nowe inicjatywy. 
LUTY 

• Informacja dotycząca form udzielonej podopiecznym OPS w okresie jesienno-
zimowym oraz funkcjonowania gminnej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych 

• Wysłuchanie informacji na temat bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy ze 
szczególnym uwzględnieniem wykroczeń popełnionych przez dzieci i młodzież oraz 
bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. 

MARZEC 
• Wysłuchanie informacji dotyczącej funkcjonowania MGKRPA w Dolsku. 
• Wysłuchanie informacji na temat przyznanych stypendiów naukowych i sportowych. 

KWIECIEŃ 



• Zapoznanie się Komisji z działalnością świetlic środowiskowych – wigwamy. 
MAJ 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan przygotowania ośrodka do sezonu letniego. 
• Spotkanie z gminnymi władzami Ochotniczych Straży Pożarnych. 

CZERWIEC 
• Wysłuchanie informacji na temat stanu przygotowań do imprezy „Wianki 2014” oraz 

propozycji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w 
czasie wakacji letnich. 

• Spotkanie z gminnymi władzami Polskiego Związku Wędkarskiego. 
SIERPIEŃ 

• Zapoznanie się Komisji nt. przygotowania placówek oświatowych do nowego roku 
szkolengo 2016/2017 na terenie gminy. 

WRZESIEŃ 
• Wysłuchanie informacji przedstawicieli stowarzyszeń w tym UKS-Kusy działających 

na terenie miasta i gminy. 
PAŹDZIERNIK 

• Propozycje do projektu budżetu w części dotyczącej oświaty kultury i sportu. 
• Informacja na temat funkcjonowania „Orlik 2012” oraz Sali gimnastycznej. 

LISTOPAD 
• Działalność Klubów Sportowych, ich wyniki, oraz spotkanie z przedstawicielami 

klubów sportowych „LZS Zawisza Dolsk” oraz „UKS Kusy”. 
GRUDZIEŃ 

• Podsumowanie pracy Komisji za 2016 rok 
• Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2017. 

SPRAWY INNE 
• Opiniowanie materiałów kierowanych przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza 

na sesje RMiG dotyczących zakresu działania Komisji Rady. 
• Inicjowanie przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych. 
• Udział przedstawicieli komisji w uroczystościach i imprezach oświatowych, 

kulturalnych i sportowych. 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował wszystkim za przybycie i zakończył 
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  
 
Protokolant         Przewodniczący Komisji 
Magdalena Pawłowska      Jacek Woroch 


