
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego
w dniu 17 maja 2017 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. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Dolsku

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

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan przygotowania ośrodka do sezonu letniego,
infrastruktura techniczna.

2. Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2016.

Ad.1.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu realizując temat pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan
przygotowania ośrodka do sezonu letniego, infrastruktura techniczna udała się na plażę przy
ulicy Wczasowej13.
Witold Opielewicz oprowadzając komisję po terenach administrowanych przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku poinformował, że z terenem leśnym ośrodek
nie jest powiązany w żaden sposób (łącze energetyczne, śmieci komunalne) jak to miało
wcześniej miejsce. Opieka ratownika na plaży zapewniona będzie w weekendy, punkt
gastronomiczny po uszkodzeniach w roku poprzednim został zmodernizowany. Planuje się
wzrost dochodów z najmu pola namiotowego gdyż zostały wprowadzone zmiany w
regulaminie płatności o punkt Miejsce postojowe przyczepy campingowej - opłata miesięczna
w wysokości 70,00 zł brutto.

Witold Opielewicz zasugerował podjęcie działań zmierzających do sprzedaży terenu
administrowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji i tym samy pozyskanie
nieplanowanych dochodów jak również zmniejszenie wydatków wynikających z
przeprowadzonych prac utrzymania porządku na terenie obiektu.
Do powyższej sugestii Komisja Oświaty, Sportu i Rekreacji odniosła się z aprobatą.

Zaproszenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rekonesans plaży miejskiej w Dolsku
zostało przyjęte przez komisję i zostanie zrealizowane w najbliższym czasie.

Ad.2.

Przewodniczący Jacek Woroch przypomniał o wspólnym posiedzeniu komisji odbytym w
dniu 19 kwietnia bieżącego roku na którym dokonano analizy:
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok,
2. Sprawozdania finansowe za rok 2016 w tym:



• Zbiorczy bilans jednostki budżetowej Gminy Dolsk na dzień 31.12.2016 rok,
• Rachunek zysków i strat – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych na dzień
31.12.2016r.
• Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek
budżetowych na dzień 31.12.2016r.
3. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dolsk na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Następnie Komisja Ochrony Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z otrzymaną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Dolsk za 2016 rok – Uchwała Nr SO-0954/56/11/Ln/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2017r.

Przewodniczący Jacek Woroch zapytał członków  komisji  o  swoje  przemyślenia.  Radni
zastrzeżeń nie wnieśli wobec czego Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na odbytym
posiedzeniu sformułowała opinie pozytywną co stanowi załącznik do protokołu.
Za przyjęciem powyższego stanowiska głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

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


