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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego
w dniu 1 grudnia 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.  Jan Rzepczyński  - Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk
2. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
3. Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk

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

1. Propozycje do projektu budżetu w części dotyczącej oświaty kultury i sportu.
2. Opracowanie planu pracy Komisji nr rok 2018.
3. Sprawy bieżące.

Ad.3.
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch odczytał kolejno kierowane wnioski do Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu:

· Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku co
stanowi załącznik do protokołu

· Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie, co
stanowi załącznik do protokołu.

Komisja po zapoznaniu ze złożonymi wnioskami sformułowała odpowiedzi, stanowią
załącznik do protokołu.

Ad.1.
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch poinformował, że radni projekt w sprawie budżetu
miasta i gminy na 2018 rok otrzymali. Po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu prosiłby aby wspólnie z obecnym Skarbnikiem i
Sekretarzem Miasta i Gminy Dolsk wyjaśnić wątpliwości.

Przewodniczący Jacek Woroch przywołując projekt wydatków inwestycyjnych na 2018 rok
ubolewa nad brakiem zabezpieczenia środków na modernizację ulicy Garncarskiej, której
zdaniem radnego jest w najgorszym stanie w całej gminie, dodając, że w roku 2018 projekt
inwestycyjny ulicy Garncarskiej traci ważność.
Ponadto Przewodniczący Jacek Woroch przypominając ustalenia Komisji z wcześniejszych
posiedzeń wspomniał o prośbie podwyższenia ekwiwalentu za udział w akcjach i zapytał czy
jest możliwość wygospodarowania środków na wskazany cel?
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że ochotnicze straże pożarne są obdarzane
wielkim szacunkiem, natomiast środki z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentu za
udział w akcjach zaplanowano na poziomie nie uwzględniającym wniosku Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu, jednakże w roku 2018 wpływy do budżetu gminy pozwolą na zwiększenie
przedmiotowych wydatków.
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Przewodniczący Jacek Woroch wskazując wydatki na utrzymanie schroniska zapytał czy
kwota ta została zmniejszona z 35.000zł?
Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że wydatki te są rozłożone w rozdziale 90013
Schroniska dla zwierząt, która uwzględnia dotację celową w kwocie 23.100zł oraz rozdział
90095 pozostała działalność, w której rozdysponowano środki na opiekę weterynaryjna,
zakup karm dla podopiecznych.
Przewodniczący Jacek Woroch wskazał kwotę funduszu samorządu mieszkańców Dolska
na 2018 rok-35.540,97zł zapytał czy zaplanowano środki na oświetlenie?
Skarbnik Magdalena Surmicka odczytała zadania do realizacji przez samorząd
mieszkańców dolsk na rok 2018, i tak:

· Kompleksowa modernizacja placu zabaw na osiedlu Jasółki – 8.000,00zł
· Dokończenie tworzenia „przestrzeni spotkań na Podrzekcie w Dolsku wraz z placem

zabaw dla dzieci – 11.240,97zł
· Doposażenie miasta Dolsk w tablice informacyjne, poprawa bezpieczeństwa na

drogach i ulicach Dolska, dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki OSP Dolsk –
15.300,00zł

· Organizacja i przeprowadzenie spotkań i imprez okolicznościowych z dziećmi,
młodzieżą i mieszkańcami Dolska oraz współpraca w tym zakresie z innymi
jednostkami gminy Dolsk, udział w realizacji zadania własnego gminy Dolsk w
zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – 1.000,00zł

Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Jacka Worocha wskazała kwotę 15.300,00zł,
która została zaplanowana między innymi na doświetlenie.
Radna Wiesława Szermelek przypomniała, że radna Jadwiga Chojnacka wnioskowała o
chodnik na ulicy Polnej czy fundusz mieszkańców dolska zaplanował?
Skarbnik poinformował, że w kwocie 15.300,00zł zaplanowano poprawę bezpieczeństwa na
drogach i ulicach dodając, że powyższe środki przypisane do wymienionych zadań są
wartościami płynnymi.
Przewodniczący Jacek Woroch wyszedł z inicjatywą stworzenia ścieżek rowerowych wokół
jeziora Dolskiego sugerując pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia.
Zrealizowane zadanie byłoby dużą atrakcją.
Radna Wiesława Szermelek wspomniała o możliwości zamontowania „wehikuł czasu
fotograficznego” na terenie Dolska.
Powyższe inicjatywy zostały zaakceptowane przez wszystkich członków Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu.

Przewodniczący Jacek Woroch wnioskuje o zamontowanie instalacji klimatyzacyjnej i rolet
zewnętrznych na sali Widowiskowej w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk z uwagi na
wykorzystywanie tego pomieszczenia dla organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym,
które ciszą się dużym zainteresowaniem.
Radni wniosek uznali za stosowny wspólnie ustalając kolejność montażu klimatyzacji,
następnie rolety.
Radna Wiesława Szermelek zwróciła uwagę na brak podwyżek wynagrodzeń pracowników
samorządowych, wskazując jednocześnie, że pensje na tożsamych stanowiskach pracy w
gminie Książ Wlkp. są wyższe o kwotę 1.000zł.
Przewodniczący komisji prosił o odnotowanie spostrzeżenia gdyż Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu bardzo zależy.

Radny Krystian Mejza poprosił o wyjaśnienie następujących zapisów:
· wskazał §7 i §8 projektu uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2018 rok.
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Skarbnik Magdalena Surmicka zapewniła, że zaplanowane wartości są zaplanowane na tym
samym poziomie co w roku bieżącym.

· Projekt wydatków inwestycyjnych na 2018 – zakup wiaty przystankowej 2szt. –
8.000zł

Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że wiaty w miejscowości Drzonek i
Błażejewo.

· Projekt wydatków inwestycyjnych na 2018 – wykup gruntów  - 42.000zł gdzie?
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że w miejscowościach Mszczyczyn,
Małachowo i Dolsk.

· Projekt wydatków inwestycyjnych na 2018 – opracowanie dokumentacji na remont
kanalizacji deszczowej ul. Podgórna

· Rozdział 01095 § 4300 zakup usług pozostałych?
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że zaplanowano badanie gleby.

· Wniosek sołtysa Lubiatowa o finansowanie remontu świetlicy
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że remont świetlicy realizowany zostanie
ze środków funduszu sołeckiego wsi Lubiatowo i częściowo ze środków bieżących.

· Proponuje zmniejszenie o kwotę 1.200zł w rozdziale 92695 ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na 92695 § 2360 dotacje celowe z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Przewodniczący Jacek Woroch zapytał o możliwość zamontowania oświetlenia miejsca
przy wyjściu bocznym z Kościoła proponując montaż lamy z czujnikiem ruchu wskazując
środki rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że to sprawa kontrowersyjna.

Przewodniczący Jacek Woroch zapytał czy dyrektor szkoły może odmówić i wydatkować
na inne cele środki zaplanowane na dokształcanie nauczycieli?
Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że jeśli środki nie zostaną wykorzystane
możliwe są przesunięcia na zapewnienie innych potrzeb.
Przewodniczący Jacek Woroch zasugerował, aby niewykorzystane środki na dokształcanie
nauczycieli zostały wykorzystane na dofinansowanie wniosku Rady Rodziców przy Szkole
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie.

Radny Jan Rzepczyński podkreślił ważność inwestycji – Budowa wodociągu w Lipówce.

Radny Krystian Mejza pochwalił opracowany projekt budżetu miasta i gminy Dolsk na
2018 rok.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła opinię pozytywną do projektu budżetu
miasta i gminy Dolsk na 2018 rok sugerując uwzględnienie zgłoszonych propozycji
zmian w przedmiotowym projekcie.

Radny Jan Rzepczyński dopytał czy kwota 15.000zł dotyczy całego ogrodzenia terenu
Szkoły Podstawowej w Masłowie?
Przewodniczący Jacek Woroch wyjaśnił, że części ogrodzenia.

Ad.2.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przystąpiła do pracy nad opracowaniem planu pracy
komisji na rok 2018. W efekcie zaproponowanych tematów plan pracy Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu przedstawia się następująco:
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1. Zapoznanie się z planem działań na 2017 rok przez MGOSiR oraz kalendarzem
gminnych imprez sportowych.

2. Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturowych na 2017 rok.
3. Informacja dotycząca form udzielonej podopiecznym OPS w okresie jesienno-

zimowym oraz ocena funkcjonowania gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych.

4. Spotkanie z dzielnicowymi dla gminy Dolsk oraz wysłuchanie informacji na temat
bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.

5. Wysłuchanie informacji dotyczącej funkcjonowania Bibliotek Publicznej Miasta i
Gminy Dolsk oraz Izby Regionalnej w Dolsku.

6. Spotkanie z gminnymi władzami Ochotniczych Straży Pożarnych.
7. Zapoznanie się Komisji z infrastrukturą terenu punktu widokowego ukierunkowaną na

wypoczynek i rekreację.
8. Informacja na temat funkcjonowania jednostek oświatowych w roku szkolnym

2018/2019.
9. Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan przygotowania ośrodka do sezonu letniego,

infrastruktura techniczna.
10. Wysłuchanie informacji na temat stanu przygotowań do imprezy „Wianki 2018” oraz

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

11. Spotkanie z gminnymi władzami Polskiego Związku Wędkarskiego.
12. Wysłuchanie informacji dotyczącej funkcjonowania MGKRPA w Dolsku.
13. Udział w komisji stypendialnej.
14. Wysłuchanie informacji na temat przyznanych stypendiów sportowych.
15. Propozycje do projektu budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury i sportu.
16. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019.
17. Opiniowanie materiałów kierowanych przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza

na sesje RMiG dotyczących zakresu działania Komisji Rady.
18. Inicjowanie przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

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

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Jacek Woroch


