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PROTOKÓŁ

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

w dniu 14 lutego 2018 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
2. Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki Publicznej

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

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

2. Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturowych na 2018 rok.
3. Wysłuchanie informacji dotyczącej funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i

Gminy Dolsk oraz Izby Regionalnej w Dolsku.
4. Sprawy bieżące.

Wobec nieobecności Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku
Witolda Opielewicza realizację tematu: Zapoznanie się z planem działań na 2018 rok przez
MGOSiR oraz kalendarz gminnych imprez sportowych przełożono na następne posiedzenie.
Ad.4.
Członkowie Komisji Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa zapoznali się z protokołem z posiedzenia z dnia 31 stycznia br. po czym
Przewodniczący Jacek Woroch podpisał protokół.

Ad.2.
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch poprosił Darię Rosiak o przedstawienie
zaplanowanych imprez kulturowych w roku bieżącym.
Daria Rosiak nawiązując do zbliżających się ferii poinformowała, że „Ferie w Bibliotece w
Dolsku” w swojej ofercie będą prowadzić zajęcia plastyczne ponadto jak co roku przy
współpracy z Teatrem Maska z Krakowa zapraszają wszystkich chętnych na nieodpłatne
przedstawienie teatralne pt. „Na tropie afery – gdzie podziały się litery”.
Ponadto poinformowała o organizowanym Dniu kobiet w dniu 6 marca na którym odbędzie
się koncert Agnieszki Tylman. Wszystkich zainteresowanych gorąco zaprosiła do wzięcia
udziału.
W dniu 6 maja odbędzie się Kozi Jarmark zmiana terminu tj. z 1 maja wynika z
zaplanowanych uroczystości związanych z obchodami 100 -lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Przewodniczący Jacek Woroch wspomniał o warsztatach teatralnych organizowanych przez
szkołę.

Ad.3.
Daria Rosiak pokrótce przedstawiał informacje o ilości wydanych kart tj. 1549 oraz że w
2017 roku odwiedziło 547 osób którzy systematycznie odwiedzają bibliotekę, aktywnie
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korzystając z zasobów biblioteki. Dodała również, że działalność biblioteki nie ogranicza się
tylko do podstawowych zadań, gdyż jest ona jedyną instytucją kultury w gminie Dolsk. Do jej
zadań należy także kształtowanie kultury społeczeństwa poprzez imprezy, wystawy i inne
działania. Godziny pracy biblioteki są dopasowane do potrzeb dzieci i młodzieży, a także
osób pracujących w różnych godzinach. Zapewniła o braku spadku czytelników, gdzie
największy odsetek stanowi młodzież ucząca się, niewiele to osoby aktywni zawodowo,
najmniejszy procent korzystając stanowią emeryci.
Zakup książek finansowany również z pozyskanych środków zewnętrznych. Szczegóły
sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Dolsku zostaną przedstawione radnym
na sesji.

Zlokalizowana półka z książką zdaniem Burmistrza Henryka Litka cieszy się dużym
zainteresowaniem.

Daria Rosiak zaprezentowała zbiory eksponatów, które zgromadziła Izba Regionalna w
Dolsku. Ponadto poinformowała, że od roku 1991 gdy Biblioteka wraz z Izbą zostały
przeniesione na parter budynku ratusza. Wówczas to nastąpił znaczny wzrost przyjętych
eksponatów. Należy zwrócić uwagę na fakt iż 90% eksponatów stanowiło własność obecnej
radnej Wiesławy Szermelek założyciela Izby Regionalnej w Dolsku.
Daria Rosiak poinformowała, że dwa niewielkie pomieszczenia przeznaczone na Izbę
niestety nie dawały możliwości odpowiedniego wyeksponowania zbiorów. Kiedy w 2007r.
pozyskano dotację z funduszy unijnych na zagospodarowanie poddasza ratusza, Izba
Regionalna zyskała nowe pomieszczenia.
Radni z sentymentem zwracali uwagę na poszczególne eksponaty.

Ad.4.
Mirella Godawa przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu
publicznym prowadzonym przez Gminę Dolsk
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) zmieniła się podstawa prawna dla
określenia przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały,
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą 6 lat w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć. Wobec powyższego należy
dokonać stosownej zmiany uchwały określającej wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w Przedszkolu "Stokrotki"
prowadzonym przez Gminę Dolsk.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa wyraziła opinię
pozytywną do powyższej uchwale.

Mirella Godawa przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców
zawodowych.
Z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły i przedszkola oraz zakres obowiązków
wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku do nauczyciela –
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dyrektora szkoły (przedszkola) obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z obowiązku
realizacji pensum. Pensum jest to tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami. Wprowadzone zmiany dotyczą obniżki godzin dla dyrektorów szkół i
przedszkola oraz możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora w związku ze
zwiększeniem liczby oddziałów w szkołach podstawowych i przedszkolu.
Dodając iż proponowana uchwała pozwoli przygotować arkusz organizacyjny.
Przewodniczący Jacek Woroch zapytał czy zwrot kosztów dojazdu należy się w sytuacji
uzupełnienia etatu?
Mirella Godawa zaprzeczyła.
Radny Krystian Mejza wskazując autobus zewnętrzny, którym są dowożone dzieci do
szkoły zapytał o koszty?
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że koszty są wyższe.
Mirella Godawa dopowiedziała, że obowiązująca umowa dotyczy okresu do ferii. Liczymy,
że w okres dowozu dzieci po feriach będziemy mogli zatrudnić pracownika co zmniejszyłoby
koszty. Oferta przewoźnika Pana Jankowiak korzystniejsza tj 4zł a nie 8 zł (oferta innego
przewoźnika) z możliwością szybkiego wypowiedzenia umowy.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa wyraziła opinię
pozytywną do powyższej uchwale.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

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

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Jacek Woroch


