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RF.0012.3.10.2019.KOKSPSIB

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
odbytej w dniu 25 września 2019r. w godz. od 14.30-15.15 w sali nr 15 Urzędu Miasta

i Gminy w Dolsku.

Komisja w składzie:
1. Woroch Jacek,
2. Gmerek Monika,
3. Nawrot Romuald
4. Czaplicka-Zaremba Sylwia – nieobecna,
5. Szczepaniak Filip – nieobecny.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Gościniak Adrian – Prezes LKS Zawisza Dolsk,
2. Opielewicz Witold - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Dolsku,

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Jacek Woroch powitał członków komisji i zaproszone osoby oraz  poinformował zebranych,
że przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia będzie:

1. Rozmowa z Prezesem Klubu LKS Zawisza Dolsk A. Gościniakiem, który przedstawi
informacje związane z inwestycją budowy nawodnienia boiska sportowego. –
kontynuacja tematu.

2. Opracowanie propozycji do projektu budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury
i sportu.

3. Zapoznanie się z treścią 2 pism, które zostały skierowane do Komisji Oświaty.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad.1.
Rozmowa z Prezesem Klubu LKS Zawisza Dolsk A. Gościniakiem, który przedstawi
informacje związane z inwestycją budowy nawodnienia boiska sportowego. –
kontynuacja tematu.
Przewodniczący posiedzenia J. Woroch poprosił A. Gościniaka o przedstawienie informacji
o kosztorysie wykonania studni głębinowej do nawadniania boiska sportowego.

· A. Gościniak poinformował, że na dzień dzisiejszy nie posiada kosztorysu gdyż cały
czas prowadzi rozmowy z potencjalnym wykonawcą tej usług. Spotkanie jest
zaplanowane na początek października i dopiero po oględzinach miejsca będzie
możliwe określenie kosztów. Podzespoły z przenośnym systemem nawadniania
to koszt ok. 20.000,00 zł, do tego należy doliczyć koszt wszystkich pozwoleń
i projektów. A. Gościniak zwrócił się z prośbą członkowie komisji, pracownicy
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Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku pomogli w załatwieniu wszelkich formalności
w tym pozwoleń wodno-prawnych.

· W. Opielewicz poinformował, że operat wodno-prawny to koszt ok. 2.000,00-3.000,00
zł, natomiast pozwolenie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
po złożeniu odpowiedniego wniosku udzielane jest za darmo. Koszt w tym przypadku,
z którym musimy się liczyć to projekt.

· A. Gościniak przedstawił pomysł badania gleby metodą elektrooporową,
wykorzystująca zjawisko różnego przewodnictwa prądu elektrycznego gruntu
w zależności od jego składu i struktury. Wykorzystywana jest w rozpoznaniu budowy
geologicznej, np. przy rozpoznawaniu struktur wodonośnych, stosowana
jest w poszukiwaniu wody. Koszt przeprowadzenia takich badań to ok. 500,00 zł
z wizualizacją i dojazdem. A. Gościniak poinformował, że przeprowadził rozmowę
z Przewodniczącym Samorządu Mieszkańców Dolska P. Bugałą, który zgodził się aby
koszt tych badań został sfinansowany z budżetu samorządu.

· Przewodniczący Komisji J. Woroch wspólnie z członkami komisji przedstawili
A. Gościniakowi finansową sytuację w której obecnie znajduje się gmina Dolsk.
Przyszłoroczny budżet poprzez obniżenie stawki podatkowej z której wpływały
do budżetu dochody znacznie zostanie uszczuplony. Na ten moment komisja nie może
obiecać, że zostaną w przyszłorocznym budżecie zagospodarowane środki finansowe
na budowę studni, jednakże radni popierają incjatywę budowy studni i będą temat
monitorować i również zaangażują się w poszukiwanie środków finansowych
od sponsorów.
Przewodniczący Komisji J. Woroch podziękował za przybycie A. Gościniakowi
i W. Opielewiczowi i przeszedł do omawiania kolejnych punktów obrad.

Ad.2. Opracowanie propozycji do projektu budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury
i sportu.
Członkowie komisji na ten moment nie zgłosili żadnych propozycji.

Ad.3. Zapoznanie się z treścią 2 pism, które zostały skierowane do Komisji Oświaty.
· Przewodniczący Komisji J. Woroch odczytał radnym treść pisma, które zostało

przekazane przez Przewodniczącego Rady R. Nawrota pod obrady  Komisji Oświaty.
Pismo mieszkanki Wieszczyczyna [...] stanowi załącznik do protokołu nr 2.
Po analizie pisma komisja postanowiła zaprosić na kolejne posiedzenie Panią [...] aby
bliżej zapoznać się z poruszonym tematem braku przystanku, gdyż treść pisma jest
bardzo lakoniczna i trudno na podstawie przedstawionych faktów przeanalizować całą
sytuację.

· Przewodniczący Komisji J. Woroch odczytał kolejne pismo, które zostało skierowane
do Komisji Oświaty przez Radę Rodziców Zespołu Przedszkoli w Dolsku Przedszkole
w Mszczyczynie. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Po analizie treści pisma
komisja postanowiła wystosować pismo do Rady Rodziców  w celu uzupełnienia jego
treści o kosztorysy, wyceny gdyż bez tych informacji trudno jest podjąć decyzję.
Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia w czyim posiadaniu znajduje się teren na którym
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jest  plac  zabaw  i  kto  jest  jego  zarządcą.   Po  otrzymaniu  zwrotnej  kompletnej
informacji komisja ponownie zajmie się tym tematem.

Przewodniczący Jacek Woroch, podziękował wszystkim obecnym za udział i zakończył
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jacek Woroch


