
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego
w dniu 16 sierpnia 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. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

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

1. Rozpatrzenie skierowanych wniosków:
· Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie
· Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie.
· Sołectwa Międzychód

Ad1.
Przewodniczący Komisji zapoznał członków komisji z powyższymi wnioskami.

Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie dotyczące
przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na doposażenie szkoły w niezbędne
pomoce  dydaktyczne  do  prowadzenia  w  klasie  VII  zajęć z  fizyki  i  chemii  w  kwocie  ok
14.000zł.
Wniosek został przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu uznany za stosowny i w pełni
zaakceptowany.

Wniosek Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie
dotyczący ogrodzenia boiska szkolnego.
Wniosek został przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu uznany za stosowny i w pełni
zaakceptowany.

Wniosek Sołectwa Międzychód dotyczący przyznania kwoty 12.000zł z przeznaczeniem na
wykonanie prac dociepleniowych poddasza budynku świetlicy w Międzychodzie.

Wniosek został odrzucony przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. Komisja Oświaty,
Kultury i Sportu ma wątpliwości co do możliwości uzyskania pozwolenia przez odpowiednie
instytucje na utworzenia przedszkola na poddaszu budynku.

Przewodniczący Jacek Woroch na posiedzeniu przypomniał o ustaleniach do budżetu na
2017 rok przez Radę Miasta i Gminy Dolsk tj. prowadzenie oszczędnej polityki finansowej –
ewentualnych oszczędności przeznaczania na wcześniejszą spłatę obligacji.

Burmistrz Henryk Litka przypomniał o zaplanowanych inwestycjach między innymi
budowa wodociągu w Lipówce, która jest kosztowną inwestycją a zarazem niezbędną. Wobec



wysokich nakładów finansowych na wspomnianą inwestycję należałoby kumulować wolne
środki (wydatki niewygasające). Ponadto Burmistrz Henryk Litka zapoznał Komisję Oświaty,
Kultury  i  Sportu  z  przygotowaną koncepcją budowy  sali  sportowej  w  Masłowie,  trzema
wariantami budowy przydomowej oczyszczalni ścieków powyższe plany inwestycyjne muszą
być ze sobą synchronizowane.

Przewodniczący Jacek Woroch złożył ustny wniosek o zastąpienie pieca węglowego  na
gazowy przy jednoczesnym dofinansowaniu zakupu dla stołówki działającej przy Szkole
Podstawowej w Dolsku.
Burmistrz Henryk Litka po wcześniejszym zabezpieczeniu środków na wnioskowane
dofinansowanie wnioski jak najbardziej zasadny.

Przewodniczący Jacek Woroch kierujący pytanie do Burmistrza zapytał co z
powiadomieniami o zbliżającym się zagrożeniu. W ostatnim czasie aura pogodowa sprzyjała
otrzymaniu takich informacji, których jednak nie otrzymaliśmy?
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że gmina nie otrzymała komunikatu
ostrzegawczego wobec czego nie miała podstaw do przekazywania takich informacji.

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


