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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego
w dniu 13 lipca 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. Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

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

1. Ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza
Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych złożonych w roku
2017.

2. Opiniowanie zaproponowanych przez Komisję Statutową zmian w Statucie.

Ad.1.
Przewodniczący Komisji poprosił Mirellę Godawę o przedstawienie tematu.
Mirella Godawa przypomniała zapisy Uchwały Nr XII/62/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z
dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów” oraz określenia zasad i trybu przyznawania stypendium dla uczniów
szczególnie uzdolnionych. Następnie zapoznała komisję ze złożonymi wnioskami. Po
zapoznaniu Komisja jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu Stypendium Burmistrza Miasta i
Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych załącznik do protokołu.

Ad.2.
Następnie Komisja Oświaty, Kultury i Sporu przystąpiła do opracowania opinii odnoszącej
się do zaproponowanych zmian w statucie przez Komisję Statutową.
Przewodniczący Jacek Woroch zaproponował aby do § 84.1. Komisja Rewizyjna składa się
z przewodniczącego oraz 4 członków Komisji” dołożyć przyimek „do” otrzymując brzmienie
„Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz do 4 członków Komisji”. Na
powyższą sugestię członkowie Komisji Oświaty Kultury i Sportu opowiedzieli się
jednogłośnie „za”.
Radny Krystian Mejza zgłosił wątpliwość co do długiego okresu tj. 3 miesiące o którym
mowa w §58 art. 1 pkt 9. Projekt uchwały z inicjatywy mieszkańców winien zostać
rozpatrzony przez Rade nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W
wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie będzie możliwe zachowanie trzymiesięcznego terminu,
np. w przypadkach wymagających zasięgnięcia opinii ekspertów lub innych organów,
Przewodniczący Rady jest obowiązany powiadomić pełnomocnika komitetu o
przewidywanym terminie rozpatrzenia projektu.

Ponadto Komisja Oświaty, Kultury i Sportu prosi  o  udział Mecenasa  w  obradach  Rady
Miasta i Gminy Dolsk, którego program będzie obejmował rozpatrywanie projektu
dotyczącego zmian w Statucie będących przedmiotem prac Komisji Statutowej.
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Radny Krystian Mejza poinformował, o wniosku w sprawie  dofinansowania złożonym
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lubiatowie do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk i Komisji
Inwestycji i Spraw Gospodarczych.

Komisja Oświaty Kultury i Sportu popiera inicjatywę.

Rany Jacek Woroch zgłosił wniosek  dotyczący  wymiany  pieca  węglowego  na  gazowy  w
kuchni Szkoły Podstawowej w Dolsku jak również wymianę ogrodzenia wraz z architekturą
zieleni na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Dolsku.
Powyższy wniosek został jednogłośnie zaakceptowany przez Komisję Oświaty, Kultury i
Sportu.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Jacek Woroch


