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RF.0012.3.11.2019.KOKSPSIB

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
odbytej w dniu 16 października 2019r. w godz. od 14.30-15.15 w sali widowiskowej

Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

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

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Włodarczak Benon – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

w Dolsku.
2. Ratajczak Andrzej  - Komendant Oddziału Gminnego Związku OSP RP

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. Spotkanie z Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dolsku.
2. Ponowne rozpatrzenie pisma skierowanego do Komisji przez Panią [...].
3. Opracowanie planu pracy komisji.
4. Sprawy bieżące.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad.1. Spotkanie z Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dolsku.
Przewodniczący Komisji J. Woroch poprosił o przedstawienie informacji o strukturach
i działalności prowadzonej przez Ochotniczą Straż Pożarną.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dolsku Benon Włodarczak
poinformował, że Zarząd Gminny działa w 9-osobowym składzie, w strukturach którego
wyróżnić można:
Prezesa- B. Włodarczaka,
Vice Prezesa- Ł. Mejzę,
Vice Prezesa – B. Burzyńskiego,
Komendanta – A. Ratajczaka,
Sekretarza – O. Dworczaka,
Skarbnika- B. rzepkę,
Członków: K. Bachorza, S. Kaźmierskiego, W. Skrzypczaka.
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Na terenie gminy służbę pełnią jednostki OSP: Dolsk, Masłowo, Małachowo, Lubiatowo,
Mszczyczyn oraz jako stowarzyszenie działają Drzonek i Błażejewo. Jednostki OSP liczą 191
członków czynnych z czego 13 członków to kobiety oraz 6 członków honorowych.
Trzy drużyny młodzieżowe liczą 29 członków, jedna drużyna dzieci składa się z 10 członków.
Prezes B. Włodarczak zaznaczył, że obecnie coraz mniej młodzieży zgłasza się w szeregi
strażaków co za parę lat będzie skutkować brakiem chętnych osób do pełnienia tej służby.
W roku sprawozdawczym 2018 nie odbyły się zawody sportowo pożarnicze z powodu braku
miejsca w kalendarzu imprez. Poszczególne jednostki jak np. OSP Masłowo reprezentowało
Gminę oraz Powiat zabezpieczając spotkanie młodzieży na polach Lednickich
oraz uczestnicząc w spotkaniu strażaków i ich rodzin. W minionym czasie odbyło się wiele
imprez organizowanych przez poszczególne jednostki  OSP np. otwarcie remiz dla młodzieży
szkolnej, obchody dnia dziecka i strażaka, organizacja ferii zimowych. Edukacja dla
bezpieczeństwa. Strażacy biorą udział w zabezpieczaniu imprez lokalnych, obchodach
uroczystości patriotycznych, kościelnych oraz w ratowaniu życia i mienia mieszkańców
naszej gminy i powiatu.
Komendant Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dolsku A. Ratajczak  poinformował,
że strażacy z OSP Lubiatowo uczestniczyli we wrześniu tego roku  w powiatowych
i gminnych zawodach strażackich gdzie drużynowo zajęli pierwsze miejsce. Obecnie wyjazdy
strażaków do zdarzeń przez które rozumiemy wypadki drogowe, pożary czy usuwanie
owadów błonkoskrzydłych w OSP Dolsk wynosi średnio ok. 68 wyjazdów gdzie 2-3 lata
temu tych wyjazdów było ok. 40. Jednostki  Małachowo i Masłowo wyjeżdżały średnio
25 razy, Lubiatowo 2 razy. Dużą część interwencji stanowią wyjazdy do zabezpieczania
płonącego wysypiska odpadów w Pyszącej.  W związku z tym również znaczącą wzrosły
kwoty wypłaconych ekwiwalentów  gdzie w poprzednich latach kwoty te wynosiły
ok. 6.000,00-7.000,00 zł w tym wzrosły do ok. 24.000,00 zł.
Zaplecze samochodowe naszych jednostek OSP jest stare i zużyte gdyż trafiało  do jednostek
z darów.  Jedynie samochód ford, który został zakupiony jako nowy samochód jest w stanie
funkcjonować bez zarzutu. Ogłoszona jest  przez  strażaków  OSP Dolsk zbiórka, która ma na
celu pozyskanie środków na naprawę  i remont samochodu Jelcz z 1991 roku. . Silnik tego
samochodu jest sprawny ale pompa uległa uszkodzeniu, zbiornik również wymaga wymiany.
Samochód ten służy tylko do zabezpieczania dostaw wody, należy się zastanowić czy jego
naprawa jest konieczna. Gdyby OSP dysponowało środkami finansowymi w wysokości już
ok. 200.000,00 zł  i zdecydowało się przeznaczyć tą kwotę  jako wkład własny można
pozyskać dotację w wysokości 500.000,00 zł co wystarczy na zakup nowego, średniej
wielkości samochodu strażackiego. Sprzęt ochrony osobistej jest strażakom zapewniony
i jednostki mają go dużo, problem stanowi zaplecze samochodowe, które coraz bardziej
ogranicza możliwości.
OSP Masłowo pozyskało dotację w wysokości 5.000,00 zł która to kwota wystarczyła
na przeprowadzenie remontu pomieszczeń w których strażacy się spotykają jak również udało
się pozyskać dotację w wysokości 6.000,00 zł na zakup sprzętu i sprężarki. Pieniądze
te zostaną wykorzystane na przeprowadzenie legalizacji aparatów oddechowych gdzie koszt
jednej legalizacji to 2.300,00 zł lub ewentualnie zostanie zakupiony nowy aparat w cenie
ok.4.500,00 zł.
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Jednostki pozyskują środki finansowe na konkretne zadania i sprzęt, który w momencie
składania wniosku należy zaznaczyć na udostępnionej liście . Środki te pochodzą z MSWIA-
Funduszu Sprawiedliwości, PZU, KRUSU.

Przewodniczący Komisji J. Woroch podziękował za udział B. Włodarczakowi i A.
Ratajczakowi życząc zawsze szczęśliwych powrotów.

Ad.2. Ponowne rozpatrzenie pisma skierowanego do Komisji przez Panią [...].
Przewodniczący Komisji powitał przybyłą na posiedzenie komisji Panią [...] i powracając do
pisma, które zostało skierowane  do komisji, poprosił o przedstawienie poruszanego w piśmie
problemu z brakiem przystanku. Członkowie komisji usłyszeli, że dzieci oczekujące na
dojazd autobusem do szkoły w Masłowie oczekują w miejscu gdzie nie ma przystanku czy
jakiegokolwiek zadaszenia, również dzieci z przedszkola które powracają do domów albo
ubrane czekają w holu przedszkola na przyjazd autobusu lub na dworze co często w okresie
jesienno -  zimowym powoduje u dzieci problemy zdrowotne. [...] zwróciła się do radnych z
prośbą o rozwiązanie tego problemu poprzez zagospodarowanie odpowiednich środków
finansowych na postawienie w określonym miejscu zadaszenia lub przystanku autobusowego
w którym dzieci oczekujące na odwóz mogłyby przeczekać.  Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia
kwestia czy autobus będzie mógł w tym miejscu zawracać.
Członkowie komisji ustalili, że kolejne posiedzenie komisji będzie posiedzeniem
wyjazdowym i dokładne oględziny miejsca o którym Pani [...] mówi znacznie rozjaśni ocenę
sytuacji i pojawiających się tam problemów. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej
zostanie Pani [...] poinformowana tak aby mogła również w oględzinach uczestniczyć.

Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu Pani [...].

Ad.3. Opracowanie planu pracy komisji.
Członkowie komisji ustalili, że podczas  kolejnego posiedzenia komisji zostanie opracowany
plan pracy komisji.

Ad.4. Sprawy bieżące.
· Przewodniczący Komisji J. Woroch odczytał radnym pismo, które na jego ręce złożyła

mieszkanka os. Jaskółki  z prośbą o ponowne przyjrzenie się sprawie i pomoc w
rozwiązaniu problemu w sprawie jakości nawierzchni drogi na ul. Topolowej w
Dolsku. Po odczytaniu pisma J. Woroch przekazał je Przewodniczącemu Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych z prośba o rozpatrzenie wniosku na posiedzeniu
komisji budżetu.

· Sekretarz gminy M. Godawa przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zawarty został
w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami). Program współpracy prezentuje
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politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z tymi podmiotami
w danym roku oraz stanowi uszczegółowienie przedmiotu tej współpracy. Niniejszy program
określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Dolsk z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizację zasad partnerstwa i jawności
w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz gminy
do dysponowania środkami publicznymi. Wymienione w programie współpracy zadania
mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego, które
wymienione zostały w § 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i jednocześnie stanowią katalog zadań, które gmina Dolsk wskazała jako własne priorytety.
W toku konsultacji przeprowadzonych w dniach od 11 września 2019 r. do dnia 25 września
2019 r. dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami na 2019 r., zgodnie z uchwałą Nr LI 328/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 06 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, nie zgłoszono żadnego wniosku ani żadnych
zastrzeżeń do treści programu.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji J. Woroch przystąpił do przeprowadzenia
głosowania nad projektem uchwały.
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”.

Ad.5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji J. Woroch zapoznał radnych z protokołem nr RF.0012.3.10.2019 z
dnia 25 września 2019 roku z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa, który w przedstawionej formie został przyjęty 5 głosami „za”.

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


