
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa z

dnia 31.01.2018r.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa w składzie :
1. Jacek Woroch
2. Wiesława Szermelek
3. Krystian Mejza

wybrała ze swego grona radnego Jacka Worocha na Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

W dalszej części posiedzenia członkowie komisji opracowali plan pracy na 2018 rok, który
przedstawia się następująco:

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I
BEZPIECZEŃSTWA

1. Zapoznanie się z planem działań na 2018 rok przez MGOSiR oraz kalendarzem
gminnych imprez sportowych.

2. Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturowych na 2018 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 – stypendia naukowe.
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.



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

Przewodniczący Komisji
Jacek Woroch


