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RF.0012.3.7.2019.KOKSPSIB 
RF.0012.1.8.2019.KBISB 

 
PROTOKÓŁ 

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

oraz Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych odbytej w dniu 12 czerwca 2019r. w godz. 
od 14.00-16.00 w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku. 

 
Komisja w składzie: 

1. Woroch Jacek, 
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia, 
3. Gmerek Monika, 
4. Szczepaniak Filip, 
5. Nawrot Romuald, 
6. Kaczmarek Jarosław, 
7. Michałowski Andrzej, 
8. Taciak Paweł, 
9. Taciak Szymon, 

 
 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Ponadto w komisji udział wzięli: 

1. Godawa Mirella – Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk, 
2. Opielewicz Witold - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Dolsku, 
3. Gościniak Adrian -  Prezes LKS Zawisza Dolsk, 
4. Pawełczyk Janina - radna Miasta i Gminy Dolsk. 

 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa 
Jacek Woroch oraz Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Filip 
Szczepaniak powitali członków komisji i zaproszone osoby. W związku z faktem, 
że spotkanie dotyczy połączonych komisji, przystąpiono do wyboru Przewodniczącego 
posiedzenia. Zaproponowano na to stanowisko radnego J. Worocha, który przyjął propozycję. 
W głosowaniu 10 głosami „za” kandydatura została przyjęta. Przewodniczący posiedzenia 
J. Woroch  poinformował zebranych, że przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia będzie: 
 
1. Analiza wniosku złożonego podczas obrad VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk przez 
radnego K. Mejzę i rozmowa z Prezesem Klubu LKS Zawisza Dolsk A. Gościniakiem, który 
przedstawi informacje związane z inwestycją budowy nawodnienia boiska sportowego. 
2. Wysłuchanie informacji na temat stanu przygotowań do imprezy „Wianki 2019” 
oraz propozycji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych 
w czasie wakacji letnich. 
3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie wraz z budową sali gimnastycznej 
– kontrola realizacji procesu projektowego. 
4. Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw, utwardzenia 
terenu oraz budowa parkingu w miejscowości Księginki – kontrola procesu wykonawczego 
oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją wydatkowania przeznaczonych środków. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
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6.Sprawy bieżące. 
 
 
Ad.1. 
Analiza wniosku złożonego podczas obrad VIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk przez 
radnego K. Mejzę i rozmowa z Prezesem Klubu LKS Zawisza Dolsk A. Gościniakiem, 
który przedstawi informacje związane z inwestycją budowy nawodnienia boiska 
sportowego. 
Przewodniczący posiedzenia J. Woroch poprosił A. Gościniaka o przedstawienie informacji 
o stanie murawy oraz o sposobie nawadniania boiska sportowego. 

• A. Gościniak poinformował, że nie ma czegoś takiego jak nawadnianie boiska. 
W chwili obecnej wszystko jest uzależnione od warunków atmosferycznych.  

• J. Woroch przypomniał, że przecież na boisku była kiedyś studnia. 

• A. Gościniak powiedział, że ona nadal jest, ale podlanie z niej boiska jest zadaniem 
niewykonalnym, wydajność jest bardzo mała i woda bardzo szybko się kończy. 
W ostatnim czasie była przeprowadzona próba uruchomienia jej, ale  nie powiodła się.  

• J. Kaczmarek prosi o odpowiedź, na jakiej głębokości jest studnia. 
• W. Opielewicz poinformował, że studnia była od zawsze, nie mamy od niej 

dokumentacji, poprzedni Prezes klubu R. Ciszewicz zajmował się tym tematem, 
najprawdopodobniej studnia jest wykopana na głębokości 15 m. Wg pomiarów 
geologicznych na tym terenie bardzo trudno jest znaleźć wodę. Podlewanie wodą 
miejską zdaniem Kierownika mija się z celem, gdyż po pierwsze byłyby 
to marnowanie wody, a po drugie przy budżecie, który MGOSiR w Dolsku posiada 
nie ma takiej możliwości finansowej.  Jednocześnie ośrodka nie stać na kopanie nowej 
studni. 

• A. Gościniak poinformował, że przeprowadzał rozmowy i wizje z geodetami oraz  
z Przedsiębiorstwem Wiertniczym Pana Smoleńskiego i w obydwu tych przypadkach 
osoby te potwierdziły te same punkty znajdujące się na boisku, w których może 
występować woda. Jednocześnie Pan Smoleński poinformował, że zapłata 
za wykonane odwierty następuje po sprawdzeniu wydajności i spełnieniu wszystkich 
warunków koniecznych do użytkowania studni. Jeżeli po wykonanych odwiertach 
w ustalonych miejscach nie nastąpi odnalezienie źródła wody, inwestor nie ponosi 
żadnych kosztów. Koszt wykonania studni głębinowej zależny jest przede wszystkim 
od głębokości warstwy wodonośnej. Trudno zatem  przyjąć wartości przybliżone, 
uśredniając cena za wykonanie kompletnej studni waha się pomiędzy kilkoma 
a kilkunastoma tysiącami zł. W naszym przypadku myślę o kwocie 10.000,00 zł.  

• F. Szczepaniak prosi o odpowiedź, czy była brana pod uwagę możliwość nawadniania 
boiska wodą z jeziora. Jest to najtańszy i prawie bezkosztowy sposób czerpania wody. 

• W. Opielewicz poinformował, ze próby były, ale skończyło się na wezwaniu przez 
wędkarzy policji, gdyż został zakłócony spokój. Jednocześnie, aby korzystać z wody 
z akwenu wymagana jest zgoda w naszym przypadku Polskiego Związku 
Wędkarskiego i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako właściciela 
jeziora. Dodatkowo, czerpanie wody z jeziora wiąże się również z kosztami, gdyż 
należy zakupić odpowiednie węże i pompę, kupić zabezpieczenie i obudowę do 
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pompy, wiązać się to będzie albo z każdorazowym składaniem węży, gdyż pozostawić 
ich nie będzie można bo zostaną zniszczone, a składanie i pilnowanie tego podlewania 
wymaga postawienia człowieka do obsługi któremu musimy zabezpieczyć 
wynagrodzenie.  

• F. Szczepaniak prosi o odpowiedź,  jaki kierunek działań klub zamierza obrać  i czego 
oczekuje.  

• A. Gościniak poinformował, że dla niego najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie 
odwiertów. Koszty za pracę zostaną poniesione w momencie znalezienia źródeł wody 
i sprawnego uruchomienia studni.  Punkty, w których może znajdować się woda 
są to nowe cztery miejsca, w których odwierty nie były robione.  A. Gościniak prosił 
o zwrócenie uwagi, że nawodnienie boiska służyć będzie nie tylko klubowi LKS 
Zawisza Dolsk ale przede wszystkim dzieciom korzystającym z zajęć wychowania 
fizycznego na boisku, gdyż to oni są przede wszystkim użytkownikami tego miejsca. 
Względy reprezentacyjne również mają tu znaczenia, gdyż jak zaznaczył Prezes Klubu 
tylko nasza murawa nie ma systemu nawadniania i w to w dzisiejszych czasach tak 
naprawdę wstyd. Wszystkie okoliczne drużyny, z którymi  rozgrywamy mecze, mają 
już ten system.  

• J. Kaczmarek zadał pytanie, czy Klub zwrócił się do Samorządu Mieszkańców Dolska 
o pomoc w realizacji inwestycji.  

• A. Gościniak poinformował, że nie, gdyż jest to nowy pomysł i rozmowy nie były 
jeszcze prowadzone. Klub opracował ulotkę zachęcająco do udzielenia pomocy 
finansowej, która została umieszczona na portalach internetowych oraz jest 
rozdawana.  

• J. Woroch uważa, że całkowity koszt nie zamknie się w kwocie 10.000,00 zł. Koszty, 
projektu, operatu wodno - prawnego, pozwoleń i sama opłata, która będzie musiała 
być uiszczana za pobór wody, znacznie przewyższą tą kwotę.  

• W. Opielewicz  powiedział, że właścicielem boiska jest gmina, także ostateczna 
decyzja będzie należeć do Gminy, czy zostaną przeznaczone dodatkowe środki 
na budowę nawodnienia boiska. Jednocześnie W. Opielewicz proponuje 
zorganizowanie spotkania z Klubem Wędkarskim, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości.  

 Podsumowując, J. Woroch zaproponował, aby A. Gościniak wraz z W. Opielewiczem zajęli 
się przygotowaniem kosztorysów. Po sezonie letnim zorganizowane zostanie jeszcze jedno 
spotkanie na które zostaną zaproszeni wędkarze oraz radni gdzie zapoznają 
się z opracowanymi  kosztorysami. 
Na pytania zawarte we wniosku radnego K. Mejzy zostały udzielone następujące odpowiedzi: 

1. Jak aktualnie wygląda sposób nawodnienia boiska sportowego oraz jaki jest stan jego 
murawy. – A. Gościniak odpowiedział, że nie ma czegoś takiego jak sposób 
nawadniania boiska.  

2. Dlaczego administrator obiektu nie chce zrobić drużynie wnioskowanego sposobu 
nawadniania.  – W. Opielewicz odpowiedział, że w obecnym budżecie nie ma 
zabezpieczonych środków finansowych na taka inwestycję.  
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3. Jaki jest szacunkowy koszt budowy takiej studni. – A. Gościniak wg jego kalkulacji 
ok. 10.000,00 zł, ale nie wiedział, że potrzebne będą pozwolenia i stworzenie operatu 
wodno – prawnego, które wygenerują dodatkowe koszty.  

4. W jakim stopniu jest to potrzebne do prawidłowego funkcjonowania boiska 
sportowego w Dolsku. - A. Gościniak odpowiedział, że przede wszystkim aspekt 
reprezentacyjny oraz, że w dzisiejszych czasach to już standard.  

 
 
Ad. 2. 
Wysłuchanie informacji na temat stanu przygotowań do imprezy „Wianki 2019” 
oraz propozycji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych 
w czasie wakacji letnich. 
Kierownik MGOSiR w Dolsku W. Opielewicz poinformował, że dni Ziemi Dolskiej „Wianki 
2019” rozpoczynają sezon letni w Dolsku. Jest to coroczna impreza, podczas której na scenie 
prezentują się uzdolnieni mieszkańcy naszej gminy oraz zaproszone gwiazdy. W tym roku 
wystąpią: mażoretki z LKS Zawisza Dolsk, Przedszkole Stokrotki z Dolska, zespół Aliquot 
oraz Chór Lutnia. Gwiazdą wieczoru będzie Norbi, którego występ poprzedzi DJ Mietek. 
Wianki to także okazja do zaprezentowania się organizacji i stowarzyszeń działających 
na terenie Gminy Dolsk. Swoje stoiska przygotują Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Dolsk 
oraz pszczelarze. Podczas tegorocznych wianków odbędzie się również promocja publikacji 
pt.: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa - pomniki i tablice pamiątkowe w regionie 
śremskim”. Tradycyjnie podczas dolskiego święta zostanie rozstrzygnięty konkurs 
na najładniejszy wianek oraz nastąpi podsumowanie konkursu wędkarskiego. W tym roku po 
raz pierwszy zostaną wręczone wyróżnienia „Dolskie Róże 2019”. Są to nagrody dla osób, 
które przyczyniły się do rozwoju i promocji naszej gminy. Podczas Dni Ziemi Dolskiej nie 
może zabraknąć również wystrzałowych fajerwerków. Sobotnią imprezę zakończy zabawa 
taneczna. Drugi dzień świętowania rozpocznie się  od zmagań sportowych w ramach turnieju 
siatkówki plażowej. Wczesnym popołudniem tradycyjnie już odbędzie się Intronizacja Króla 
Kurkowego A.D. 2019, której towarzyszyć będzie koncert orkiestry dętej. 

Sekretarz M. Godawa poinformowała o zajęciach zorganizowanych przez Bibliotekę 
Publiczna w Dolsku. Biblioteka zaprasza na „Lipiec na Czarnym Lądzie” oraz „ Hawajski 
sierpień”. Będą to zajęcia plastyczno-techniczne, wspólne gry i zabawy oraz przedstawienia 
teatralne. W dniach 9 i 10 sierpnia w ramach Odpustu ku czci św. Wawrzyńca odbędzie 
się wyjątkowa wystawa dotycząca tego świętego. Do eksponowania swoich prac zaproszeni 
są wszyscy utalentowani artystycznie mieszkańcy naszej gminy. W wigilię odpustu odbędzie 
się koncert muzyki klasycznej organizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
„Z Muzyką do Ludzi”. W okresie wakacyjnym biblioteka otwarta będzie codziennie 
w godzinach od 8.00-16.00, w czasie godzin pracy biblioteki można również zwiedzić Izbę 
Regionalną. 
Kierownik MGOSiR poinformował, że w wakacje planuje zorganizować wycieczki rowerowe 
do Cichowa i Jarosławek, zajęcia tenisa ziemnego i siatkówki plażowej. Natomiast już od 23 
czerwca  natomiast odbywać się będą turnieje siatkówki plażowej. Podczas wakacji sala 
sportowa i siłownia udostępniane będą bezpłatnie. Zaznaczył, że jest jedyną osobą w 
MGOSiR, która ma uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi i program oferowanych 
zajęć wakacyjnych musi być dostosowany do możliwości, które ośrodek  posiada. Brak 
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środków finansowych nie pozwala na zatrudnienie dodatkowej osoby, która wspomogłaby 
przeprowadzanie zajęć dla dzieci.  
15 sierpnia zapraszamy na święto plonów, które w tym roku odbędzie się w Masłowie. 
Obrzędy dożynkowe poprowadzi ludowy zespół „Korbolanki” z Grzybna. Nie zabraknie 
również innych, typowo dożynkowych atrakcji zakończonych zabawą taneczną. 
W dniu 18 sierpnia na plażę w Dolsku zawita ESKA SUMER CITY. Zaplanowane są: 
konkursy, gry, nagrody dla każdego, dobra muzyka, turniej siatkówki plażowej. Imprezę 
zakończy ognisko. Relację na żywo będzie można zobaczyć w Eska TV i usłyszeć na antenie 
radio ESKA. 
 
Ad.3.  
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie wraz z budową sali 
gimnastycznej – kontrola realizacji procesu projektowego. 
Pracownik Referatu Gospodarczego M. Leciejewska poinformowała, że koszt opracowania 
projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami wg oferty, która wpłynęła do tutejszego Urzędu 
wynosi ok. 89.000,00 zł. Kalkulacja projektu zakłada budowanie w dwóch etapach osobno 
sali gimnastycznej o wymiarach 24 m*13 m i 4 sal dydaktycznych, sanitariatów, pomieszczeń 
gospodarczych. Oferta została przedstawiona przez autora koncepcji.  
Radna J. Pawełczyk prosi o informację, kto podjął decyzję o zmianie wielkości sali 
gimnastycznej. 
Sekretarz M. Godawa poinformowała, że Burmistrz po spotkaniu z mieszkańcami i dyrekcją 
szkoły. 
Radna J. Pawełczyk uważa, że jeżeli sala ma służyć przez kolejne 40 lat, apeluje 
o  wybudowanie sali większej, o standardowych wymiarach, gdyż zdaniem radnej 
oszczędność kwoty nawet 500.000,00 zł w porównaniu do czasu użyteczności nie jest tak 
dużą kwotą.  
Radny F. Szczepaniak poinformował, że wraz z Przewodniczącym Rady R. Nawrotem odbył 
spotkanie z Burmistrzem Międzylesia T. Korczakiem, który w trakcie rozmowy 
poinformował, że gmina Międzylesie jest obecnie na etapie budowy sali gimnastycznej, która 
będzie spełniać wymogi sali do gry w piłkę ręczną, a koszt budowy wynosi ok. 9.000.000,00 
zł.  
Radny J. Woroch uważa, że sala gimnastyczna powinna zostać wybudowana mniejsza, gdyż 
powinniśmy mierzyć siły na zamiary, w pierwszej kolejności powinniśmy zapewnić dzieciom 
miejsce do odbywania zajęć wychowania fizycznego, a nie myśleć o wynajmie sali.  
Radna J. Pawełczyk prosi o zwrócenie uwagi, że w szkole docelowo będzie się uczyć od 180 
do 200 uczniów. 
Radny J. Kaczmarek uważa, że powinna zostać wybudowana sala duża taka, z której będą 
mogły korzystać kolejne pokolenia, można budować ją dłużej, nawet przez 2-3 lata, 
ale większą. 
Radni S. Taciak, M. Gmerek oraz S. Czaplicka Zaremba również uważają, że powinna zostać 
wybudowana duża sala gimnastyczna. 
Radny J. Woroch zadał pytanie, czy radni myślą o budowie sali do zajęć wychowania 
fizycznego, czy o hali sportowo widowiskowej. To są dwie różne kwestie i należy się liczyć 
z ogromną kwotą, którą należy zabezpieczyć w budżecie na budowę.  
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Radny P. Taciak proponuje, aby zrobić wycenę i projekt na każdą z tych dwóch opcji.  
M. Leciejewska przypomniała, że koncepcja z 2017 roku kosztowała 12.300,00 zł, 
a kosztorys budowy zaproponowanej tam sali wynosił 3.500.000,00 zł.  
Radny J. Kaczmarek uważa, że powinniśmy zabiegać o dotację i z niej korzystać.  
Radna J. Pawełczyk zauważa, że obecnie ceny za usługi budowlane są windowane i może 
przez następny okres czasu się ustabilizują.  Prosi o odpowiedź, czy wiadome są kryteria, 
jakie należy spełnić i za co można pozyskać dodatkowe punkty, aby skorzystać 
z dofinansowania.  
Sekretarz M. Godawa poinformowała, że każdy projekt i program ma swoje wytyczne 
i zasady, wg których zdobywa się dodatkowe punkty. Na ten moment nie są ogłoszone żadne 
projekty konkursowe, w których możemy wziąć udział i w związku z tym nie znamy 
kryteriów, które należy spełnić.  
Radny F. Szczepaniak proponuje, aby wysłać zapytania ofertowe i następnie je porównać 
i przeanalizować.  
Radny R. Nawrot uważa, że do momentu, kiedy nie będziemy posiadać w ręku projektu, nie 
mamy szans, aby skorzystać z dofinansowania. Cała procedura projektowa musi zostać 
ukończona, aby w momencie ogłoszenia programu dofinansowującego móc z niego 
skorzystać i złożyć wymagany komplet dokumentów.  
M. Leciejewska poinformowała, że w tym momencie nie ma już szans, aby całą procedurę 
projektową zakończyć do końca bieżącego roku. Jest to inwestycja celu publicznego, gdzie 
sama procedura trwa ok.2 miesięcy, należy przeprowadzić uzgodnienia branżowe i opracować 
projekt- okres 6 miesięcy jest w tym momencie już nierealny. Projekt budowlany ma 
przebiegać 2-etapowo: budowa łącznika z salami dydaktycznymi oraz budowa sali 
gimnastycznej.  
 
Ad.4.  
Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw, 
utwardzenia terenu oraz budowa parkingu w miejscowości Księginki – kontrola procesu 
wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją wydatkowania 
przeznaczonych środków. 
M. Leciejewska poinformowała, że wszystkie prace wykonywane są zgodnie 
z harmonogramem. W przyszłym tygodniu zostanie położona dachówka i pierwszy etap prac 
zostanie zakończony. Zgodnie z założeniami, miało to nastąpić do końca sierpnia 2019 roku.  

 
 

Ad.5.  
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa 
J. Woroch zapoznał radnych z protokołem z posiedzenia komisji nr RF. 0012.3.6.2019 z dnia 
22 maja 2019 roku. Protokół w przedstawionej formie został przyjęty 5 głosami „za”. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak odczytał 
protokół nr RF. 0012.1.7.2019 z posiedzenia komisji z dnia 22 maja 2019 roku. 
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Po odczytaniu protokołu  Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych radny J. Kaczmarek 
zabrał głos i poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 
nie przedstawia jego zdaniem wszystkich informacji o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
Zasugerował, aby Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak zapoznał się z opinią komisji 
z poprzedniego roku i na ten wzór powinna być stworzona opinia komisji. Radny F. 
Szczepaniak poinformował, że opinia Komisji odnośnie przedstawionych sprawozdań 
rocznych z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 rok oraz o przedstawionej informacji 
o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień 31 grudnia 2018 roku zawiera 
w sobie wszystko, co powinna i jest kompletna.  
Radny J. Kaczmarek na prośbę Przewodniczącego F. Szczepaniaka jakie informacje powinny 
być umieszczone, nie podał żadnych konkretnych danych. Po kolejnym zwróceniu uwagi 
radnego J. Kaczmarka, że należało przygotować opinię podobną, jak to miało miejsce 
na poprzedniej sesji absolutoryjnej w poprzedniej kadencji. Przewodniczący Komisji 
F. Szczepaniak przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad akceptacja odczytanego 
protokołu z dnia 22 maja 2019 roku. Radny J. Kaczmarek powiedział, że jest „za” akceptacją 
protokołu, jeżeli zostaną wprowadzone zmiany, których nadal szczegółowo nie zaproponował 
na posiedzeniu komisji.  
Pozostali członkowie komisji zaakceptowali protokół 4 głosami „za” . 
Wyniki głosowania: 

1. Szczepaniak F.  – za 
2. Taciak P. – za 
3. Michałowski A.- za 
4. Taciak Sz. – za 
5. Kaczmarek J. -…. 

 
Ad.6. Sprawy bieżące: 
Opiniowanie projektów uchwał na X Sesję Rady Miasta i Gminy w Dolsku przez 
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa. 
a) w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 
oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk na rok 2019. 
 
Sekretarz M. Godawa poinformowała, że do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk wpłynął 
wniosek Kierownika MGOSiR w Dolsku o utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Miejska w Dolsku, usytuowanego 
przy ul. Kościelnej, w terminie od 13 lipca do 11 sierpnia 2019 roku. Wniosek spełnił 
wymogi formalne przewidziane w przepisach ustawy Prawo Wodne, został przedstawiony 
do zaopiniowania poszczególnym podmiotom określonym w ustawie. Rada Miasta i Gminy 
może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie 
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres dłuższy 
niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli. Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Oświaty 
J. Woroch przystąpił do przeprowadzenia głosowania. 
Wyniki głosowania: 

1. Woroch Jacek - za 
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia - za 
3. Gmerek Monika - za 
4. Szczepaniak Filip - za 
5. Nawrot Romuald –za. 

Projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”. 
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Przewodniczący Posiedzenia Jacek Woroch, podziękował wszystkim obecnym za udział 
i zakończył wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej 
i Bezpieczeństwa oraz Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.  
 
 
 
Protokolant       Przewodniczący Posiedzenia 
Agnieszka Bąk      Jacek Woroch 
 
 
 
        Przewodniczący Komisji Budżetu 
        i Spraw Gospodarczych  
        F. Szczepaniak 


