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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego
w dniu 10 listopada 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.  Adrian Gościniak  - Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” w Dolsku
2. Tomasz Frąckowiak – Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w

gminie Dolsk
3. Katarzyna Chojnacka – Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Dolsku.

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

1. Wysłuchanie informacji przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie
miasta i gminy Dolsk na temat ich działalności.

2. Wysłuchanie informacji dotyczącej funkcjonowania MGKRPA w Dolsku.

Ad.1.
Przewodniczący Komisji pogratulował Adrianowi Gościniakowi objęcia stanowiska życząc
wszystkiego dobrego, a następnie poprosił o przedstawienie informacji z działalności
Ludowego Klubu Sportowego „Zawisza” w Dolsku.

Adrian Gościniak – rozpoczynając swoje sprawozdanie poinformował, że od 19
października 2016r. do 23sierpnia 2017r. Zarząd Klubu stanowili:
Prezes – Ryszard Ciszewicz
Wiceprezes – Janusz Szukalski
Skarbnik – Adrian Gościniak
Sekretarz – Paweł Kurnatowski
Członek – Grzegorz Pachurka
Z powodu śmierci Prezesa Klubu Ryszarda Ciszewicza urząd ten od 23 sierpnia 2017r.
sprawował Wiceprezes Janusz Szukalski. Od 7 września 2017r. Zarząd Klubu stanowią:
Prezes – Adrian Gościniak
Wiceprezes – Janusz Szukalski
Skarbnik – Maciej Wawrzyniak
Sekretarz – Paweł Kurnatowski
Członek – Grzegorz Pachurka
Klub działa jako klub trójsekcyjny w dyscyplinach Piłka Nożna, Taekwondo i
Żaglodeskarska. Ćwiczących zawodników w 2017r. było ogółem 140, z czego w
poszczególnych sekcjach trenuje:
· Sekcja piłki nożnej

§ Seniorzy – 26 zawodników
§ Juniorzy - 20 zawodników
§ Trampkarze – 30 zawodników

· Sekcja taekwondo – 38 zawodników
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· Sekcja żeglarska – 26 zawodników
Prezes podzielił się informacją o cele statutowym klubu i poprzez jakie działania je realizuje
oraz dokonania i osiągnięcia jakie klub osiągnął w poszczególnych sekcjach co stanowi
załącznik do protokołu. Na koniec Komisja Oświaty, Kultury i Sportu została poinformowana
o celach na najbliższy rok:
· Awans grupy seniorów z klasy B
· Zwiększenie liczby drużyn piłkarskich zgłoszonych do rozgrywek
· Renowacja murawy boiska
· Oświetlenie części boiska
· Pomoc w doposażeniu młodzieżowych grup piłkarskich po przez zakup strojów.

Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w gminie Dolsk
Tomasz Frąckowiak przypomniał, że celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego i integracja społeczna poprzez organizowanie imprez. Na stałe
do kalendarza zrzeszenia wpisał się udział w takich imprezach jak Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, Sprzątanie Świata czy obchody rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego czy cykl wycieczek rowerowych poznając bliskie okolice czasami całkiem
mieszkańcom nieznane. Wspomniał również wydarzenie pieczenia pierników w domu
dziecka które wśród uczestników wywołuje dużo radości mogąc dać siebie wychowankom
zaprzyjaźnionego domu dziecka.
Wspominając rozmowę z byłym Prezesem Ryszardem Ciszewiczem zasugerował
rozszerzenie działalności Klubu Sportowego Zawisza o sekcję biegową. Zwrócił uwagę na
„rozbieganych mieszkańców”, którzy poprzez swoje uczestnictwo w biegach mogliby
propagować gminę Dolsk.
Powyższą sugestię Adrian Gościniak przyjął do wiadomości.

Ad.2.
Następnie Komisja Oświaty, Kultury i Sporu poprosiła Katarzynę Chojnacką o informację w
zakresie funkcjonowania MGKRPA w Dolsku.

Katarzyna Chojnacka poinformowała, że podstawowym przepisem regulującym działania
Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ustawa o
wychowaniu w trzeźwości oraz rekomendacje jak również Narodowy Program Zdrowia na
2016-2020 przy którym od razu można zaznaczyć że cel strategiczny został rozszerzony o
zwalczanie nikotynizmu. MGKRPA w Dolsku w minionych latach realizując zadania w dużej
mierzy finansowała zakup materiałów trwałych stanowiących wyposażenie świetlicy
wiejskich. Realizacja ta miała na celu uatrakcyjnienie spędzania czasu wolnego przez dzieci,
młodzież i dorosłych.
W związku z nałożeniem dodatkowego organu kontrolującego MGKRPA należy zwrócić
szczególną uwagę na realizację nadrzędnego celu jakim jest profilaktyka w wychowaniu w
trzeźwości.
Wobec powyższego MGKRPA w Dolsku postanowiła stopniowo zmienić proporcje w
finansowaniu zmniejszyć finansowanie zakupu materiałów trwałych na rzecz finansowania
profilaktyki.
Katarzyna Chojnacka wspomniała że MGKRPA w Dolsku określając założenia działania
profilaktyczne chciałaby prowadzić kursy przy wykorzystaniu profesjonalnych,
komunikatywnych i kreatywnych osób aby przekazywane informacje uczestnikom
pozostawiły po sobie ślad.
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Przewodniczący Jacek Woroch złożył ustny wniosek o podwyższeniu ekwiwalentu za
udział w akcji ratowniczej dla strażaków z 15zł/h na 20zł/h.
Następnie przystąpił do głosowania nad złożonym wnioskiem. Wniosek został przez
wszystkich członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zaakceptowany z dygresją wyrażoną
przez radnego Krystiana Mejzę, który uważa że do akcji – wycinka drzew przyjeżdża za dużo
strażaków.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

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

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Jacek Woroch


