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PROTOKÓŁ

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

w dniu 23 kwietnia 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. Alicja Olschak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
2. Katarzyna Chojnacka– członek Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Dolsku
3. Witold Opielewicz – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Dolsku

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. Informacja dotycząca form udzielonej pomocy podopiecznym OPS w okresie
jesienno-zimowym oraz ocena funkcjonowania gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych.

3. Wysłuchanie informacji dotyczącej funkcjonowania MGKRPA w Dolsku.
4. Sprawy bieżące.

Ad.2.
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch poprosił Alicję Olschak o przedstawienie
informacji dotyczącej form pomocy udzielonej podopiecznym OPS w okresie jesienno-
zimowym oraz ocena funkcjonowania gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych.
Alicja Olschak przypomniała,  że  na  XLII  Sesji  Rady  Miasta  i  Gminy  Dolsk  zostało
przedstawione sprawozdanie w przedmiotowym temacie. Wyszczególniając informacje
poinformowała,  że  w  okresie  jesienno  -  zimowym  wszystkie  osoby  które  ubiegały  się o
pomoc, spełniając kryteria otrzymały ją. I tak 68 rodzin otrzymało zasiłki celowe na łączną
kwotę 89.261,00.
Przewodniczący Jacek Woroch czy Program 500plus wlicza się do dochodu?
Alicja Olschak poinformowała, że zasiłki nie są opodatkowane.
Przewodniczący Jacek Woroch zapytał czy odmówiono pomocy wnioskującym?
Alicja Olschak poinformowała, iż na pomoc osobom dotkniętym zniszczeniom podczas
huraganów jednej rodzinie odmówiono pomocy gdyż nadzór budowlany stwierdził
wieloletnie zaniedbania na przedmiotowym budynku.

Ad.3.
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej
funkcjonowania MGKRPA w Dolsku.
Katarzyna Chojnacka poinformowała, że sprawozdanie z działalności szczegółowo zostanie
omówione na XLIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. Dodała, że działania komisji na
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przestrzeni lat będą się zmieniać kładąc większy nacisk na profilaktykę uzależnień, w roku
2017 komisja nie skierowała żadnej osoby.
Przewodniczący Jacek Woroch poinformował o zakupionym alkometrze, który zostanie
umiejscowiony na stacji benzynowej dla użytku publicznego.
Katarzyna Chojnacka poinformowała o projekcie uchwały dotyczącym sprzedaży alkoholu na
terenie gminy Dolsk  wskazujący limity ilościowe i godzinowe.
Ad.1.
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch poprosił Witolda Opielewicz o przedstawienie
zaplanowanych imprez sportowych w roku bieżącym.
Witold Opielewicz przypomniał imprezy, które już się odbyły, a następnie przedstawił
zaplanowane imprezy wraz z terminami co stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto przybliżył imprezę „Wianki 2018”, które odbędą się 23-24 czerwca 2018. Gwiazdą
tegorocznych obchodów Dni Ziemi Dolskiej będzie BASTA
Wspomniał również o deklaracji darczyńcy na sfinansowanie corocznej atrakcji jaką jest
Pokaz sztucznych ogni.

Witold Opielewicz poinformował, że w dniu 26 sierpnia roku bieżącego odbędą się Dożynki
Powiatowe w miejscowości Międzychód. W związku z powyższym trwają negocjacje
dotyczące kosztów imprezy.

Radna Wiesława Szermelek poprosiła o uwiecznienie imprez dotyczących Obchodów 100
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Ad.4.
Członkowie Komisji Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa zapoznali się z protokołem z posiedzenia z dnia 14 lutego br., zatwierdzili
protokół po czym Przewodniczący Jacek Woroch podpisał protokół.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

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

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Jacek Woroch


