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PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytego w  dniu

6 czerwca 2018 roku
W posiedzeniu uczestniczyli:
- radni  - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu,
oraz

1. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
2. Daria Rosiak Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dolsku
3. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Dolsku
4. Mieszkaniec gminy

Zdecydowano, że Wspólne Posiedzenie Komisji prowadzić będzie Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Jacek Woroch.
Przewodniczący odczytał plan pracy komisji dotyczący spotkania:
- zapoznanie się ze stanem infrastruktury terenu punktu widokowego ukierunkowanego
na wypoczynek i rekreację,
- MGOSiR-  stan przygotowań ośrodka do sezonu letniego, infrastruktura techniczna,
kąpielisko Podrzekta.
- wysłuchanie informacji na temat stanu przygotowań  do imprezy WIANKI 2018 oraz
propozycji imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w czasie
wakacji letnich.

Radni ustalili, że komisja po zebraniu uda się na oględziny plaży miejskiej w Dolsku,
a następnie przejedzie na punkt widokowy.

Kierownik MGOSIR W. Opielewicz przedstawił program corocznej uroczystości -
„Wianki”  oraz zaprezentował plakat informujący o  tym wydarzeniu.

Dyrektor Biblioteki D. Rosiak pokrótce przedstawiła zasady wyboru wianków
konkursowych oraz zapowiedziała liczne występy artystyczne przygotowane przez uczniów
i nauczycieli z okolicznych szkół.

 Radny J. Woroch zadał pytanie, czy pawilon znajdujący się nad jeziorem zostanie
otwarty w tym sezonie, gdyż zawsze o tym czasie już funkcjonował.

Kierownik W. Opielewicz poinformował zebranych, że obecny właściciel z przyczyn
osobistych nie może otworzyć tego obiektu, ale poszukuje najemców chętnych
do prowadzenia w nim sprzedaży. Umowa została zawarta na czas określony, na ten moment
nie może ona zostać wypowiedziana, teren pod budynkiem należy do gminy, ale postawiony
budynek jest własnością dzierżawcy. Poszukiwane jest rozwiązanie aby w czasie „Wianków”
sprzedaż była prowadzona na terenie plaży.

Radna J. Pawełczyk zadała pytanie dotyczące wysokości budżetu przeznaczonego
na organizację imprezy.

W. Opielewicz poinformował, że kwota oscyluje w okolicy 30.000,00 zł, z czego
na fajerwerki przeznaczono 10.000,00 zł, koszt wynajmu zespołów zamknie się w kwocie
11.000,00 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych
z organizacją imprezy.
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Propozycje wakacyjne przygotowane przez bibliotekę dla dzieci z terenu gminy
przedstawiła Dyrektor Biblioteki Publicznej D. Rosiak. Poinformowała, że biblioteka
w czasie wakacji będzie czynna codziennie w godz. od 8.00-16.00, zorganizowane będą gry,
konkursy, prace artystyczne -  malarskie i plastyczne, zajęcia z animatorem w  każdy
czwartek od godz. 11.00. W sierpniu zostanie zorganizowana parada bajek wraz
z przedstawieniem teatralnym. Przypomniała również, że zwiedzanie Izby Regionalnej
jest dostępne przez cały rok dla grup zorganizowanych jak i dla indywidualnych osób.

Kierownik MGOSiR przedstawił plan pracy ośrodka podczas wakacji letnich, który
wygląda następująco:
- 15.07.- nocne grania na plaży w siatkówkę,
- 12.08.- pokaz gry wraz z  możliwością uczestnictwa w grze siatkówki plażowej  z członkami
kadry narodowej,
- 20.08- mistrzostwa gminy Dolsk w siatkówkę plażową,
- co poniedziałek odbywać się będzie letnia liga siatkówki,
- zorganizowane zostaną 2 turnieje nocne gry w piłkę nożną na Orliku,
- zajęcia na Orliku,  gra w tenis stołowy,
- wspólne popołudniowe bieganie lub jazda na rolkach,
- rajd rowerowy śladami Dolskich Powstańców Wielkopolskich w terminie 18-20.07.2018
na trasie Zbąszyń – Kościan,
-26.08. organizacja i pomoc przy gminno – powiatowych dożynkach w Międzychodzie.
W. Opielewicz zwrócił obecnym na zebraniu radnym uwagę na fakt, że jest jedynym
instruktorem w MGOSiR który może prowadzić zajęcia i nie jest w stanie sam podołać
organizacji zajęć dopołudniowych i popołudniowych. Na ten moment korzysta z nieodpłatnej
pomocy R. Królaka i W. Dudzińskiego ale taki stan rzeczy nie może się nadal utrzymywać.
W związku z tym przy kolejnym projekcie budżetu ujmie dodatkowe koszty związane
z wynagrodzeniem instruktora i prosi aby radni pozytywnie ustosunkowali się do jego planu
finansowego.
Poinformował jednocześnie, że ratownik na plaży w tym sezonie letnim będzie w terminie
od 18.07 do 16.08.2018r, w godz. od 10.00-18.00. Jezioro będzie udostępnione do korzystania
w terminie 30 dni na podstawie wniosku złożonego do Wód Polskich jako „miejsce
okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”. W pozostałe dni kąpielisko będzie zamknięte ale
będą powołane patrole wodne które nadzorować będą plażę.
W związku ze zmianą przepisów obowiązujących w zakresie tworzenia kąpielisk, na sezon
2019 zostanie złożony  wniosek do Wód Polskich tak aby kąpielisko na plaży funkcjonowało
przez  2  miesiące  wakacji.  W  tym  roku  w  wyniku  zawirowań związanych  ze  zmianą
przepisów nie można udostępnić jeziora jako kąpieliska pod opieką ratownika na dwu
miesięczny okres wakacyjny. Okoliczne gminy takie jak Krzywiń, Śrem również spotkały się
z taką sytuacją i utworzenie „miejsca  okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli” jest
jedynym sposobem na otwarcie jeziora w tym sezonie letnim.

Następnie członkowie komisji udali się na oględziny plaży miejskiej w Dolsku.

Kierownik W. Opielewicz zwrócił radnym uwagę na problem który pojawia się w każdym
sezonie letnim gdy zwiększona jest przepustowość na plaży, a wiąże się z odprowadzaniem
ścieków do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej przy okrąglaku.
Studzienka ta wybija ścieki, często problem pojawia się  w weekend i tu Kieronik MGOSiR
zaznaczył, że nie może liczyć na pomoc Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku, gdyż
w tym czasie nie mają oni dyżuru. W tej sytuacji wynajmuje prywatny beczkowóz, który
opróżnia studzienkę, MGOSIR ponosi tego wywozu zwiększone koszty. W ostatni weekend
taki problem się pojawił. W Opielewicz uważa, że sytuacja z wybijającą studzienką byłaby
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do szybkiego opanowania gdyby ZGK w Dolsku  również w weekend wyświadczył usługę
wywozu nieczystości płynnych.

 Przewodniczący Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  M. Jurga wraz
z wszystkimi obecnymi radnymi zadecydował, że w protokole z posiedzenia komisji ujęty
zostanie wniosek skierowany do Burmistrza H. Litka w sprawie rozwiązania problemu
współpracy pojawiającego się na linii  MGOSiR a ZGK w Dolsku.

Obecni na posiedzeniu wspólnym w dniu 06.06.2018 roku radni wg załączonej
do protokołu listy obecności zwracają się do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk H. Litka,
z prośbą o zajęcie się sprawą  niesienia pomocy i wypracowania współpracy pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi gminy w ten sposób aby pomoc świadczona była dla MGOSiR
w każdej sytuacji awaryjnej niezależnie od dnia tygodnia po uprzednim telefonicznym
powiadomieniu. Jednocześnie radni uważają, że jeżeli ZGK w Dolsku jest właścicielem sieci
kanalizacyjnej to również powinna pod zarządem zakładu  znaleźć się sieć kanalizacyjna
z plaży. Burmistrz jako osoba sprawująca nadzór i kontrolę nad jednostkami pomocniczymi
gminy powinien w trybie pilnym rozwiązać problem współpracy pomiędzy tymi zakładami.

W. Opielewicz pokazał  szkody wyrządzone przez nieznanych sprawców na terenie
sanitariatów znajdujących się na plaży. Zostały uszkodzone po raz kolejny drzwi wewnętrze,
obiekt w tym miejscu nie jest monitorowany dlatego nie można ustalić sprawcy.

Komisja uważa, że należy w jak najszybszym czasie naprawić szkody.
Kierownik W. Opielewicz poinformował, że w miarę posiadanych środków

finansowych zostanie nawieziony i uzupełniony piasek na plaży.
Komisja następnie przeszła na plac zabaw znajdujący się przy plaży. Radni zwrócili

uwagę na chwiejący się płot okalający plac zabaw, uszkodzenia w postaci braku elementów
drewnianych w części zabawek i zwrócili się z sugestią o przeprowadzenie koniecznych
napraw i pomalowania elementów drewnianych.

Członkowie komisji zauważyli dużą lipę, która rośnie przy posesji nr 24, uważają
że jej duże konary stanowią niebezpieczeństwo i powinny zostać ucięte lub chociażby
skrócone. Radny M. Jurga dodał, że straż już kilkukrotnie musiała interweniować w tym
miejscu po przejściu silnych wiatrów. Członkowie komisji jednogłośnie orzekli
o konieczności częściowej wycinki konarów.

Komisja następnie udała się na oględziny placu i punktu widokowego przy
ul. Widokowej w Dolsku.

Komisja zauważyła, że zostały wymienione elementy drewniane ławek i stołów.
Jednocześnie zwrócono uwagę na dużą ilość śmieci znajdujących się w koszach i w związku
z tym komisja uważa, że pracownicy obsługi sprzątający plac, powinni częściej opróżniać
pojemniki ze śmieciami. Na placu stoi metalowy stelaż, który zdaniem radnych psuje widok
i dlatego proszą o usunięcie go lub wykorzystanie jego konstrukcji do umieszczenia tablicy
informacyjnej.

Radny M. Jurga stwierdził, że wprowadzenie ograniczenia tonażowego powyżej 15 T
oraz zamontowanie wagi mobilnej wpłynęłoby na zmniejszenie ruchu samochodów
ciężarowych na tym parkingu. Plac do samochodów ciężarowych znajduje się na tzw. placu
morelowym, a ten plac ma pełnić funkcję rekreacyjną.

Kierownik MGOSiR dodał, że funkcjonowanie placu znacznie poprawiłoby
zamontowanie na nim oświetlenia.
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Wobec braku dalszych pytań i sugestii Przewodniczący Komisji J. Woroch,
stwierdzając, że porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany podziękował wszystkim
za przybycie i zakończył posiedzenie.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk


