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RF.0012.3.12.2019.KOKSPSIB

PROTOKÓŁ

z posiedzenia wyjazdowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa  odbytego w dniu 7 listopada 2019 r.

Komisja spotkała się w Masłowie oraz w Międzychodzie w godzinach od 14.30 - 16.20 .

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. Towarek Anita  – Wicedyrektor Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego

w Masłowie.
2. [...] – mieszkanka Wieszczyczyna,

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. W ramach 11 punktu z planu pracy komisji- Informacja na temat funkcjonowania
jednostek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 komisja zaplanowała spotkanie
z Panią Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie oraz w dalszej części
posiedzenia, które odbędzie się w świetlicy w Międzychodzie, oględziny
funkcjonującego tam przedszkola.

2. Opracowanie planu pracy Komisji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad.1. Spotkanie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Masłowie z Wicedyrektor A.
Towarek.
Członkowie Komisji zapoznali się z warunkami lokalowymi przedszkola w Wieszczyczynie,
dokonali oględziny sal lekcyjnych, pomieszczeń gospodarczych, szatni, łazienek. Następnie
członkowie Komisji udali się wraz z Panią [...] na lustrację terenu przy przedszkolu i
omówienie zaproponowanych w piśmie [...] propozycji postawienia wiaty przystankowej dla
dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Masłowie z okolicznych
wiosek. 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 czekają ubrane w holu przedszkola
lub na dworze, co często w okresie jesienno -  zimowym powoduje u nich problemy
zdrowotne.
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Dyrektor A. Tworek poinformowała, że w sumie z komunikacji szkolnej jednorazowo
korzysta ok. 35 dzieci.
Jednak na propozycję radnych, czy można zagospodarować teren pomiędzy przedszkolem
a placem zabaw znajdującym się na terenie przedszkola tak, aby zabudować szczyt budynku
i postawić wiatę, w której dzieci mogłyby oczekiwać na autokar, Pani A. Tworek wyjaśniła,
że dzieci szkolne nie mogą wchodzić na teren przedszkola, gdyż wiąże się to z ryzykiem dla
oczekujących dzieci z przedszkola.
Wspólnie zostało ustalone, że podczas najbliższego zebrania szkolnego z rodzicami,
wystosowania zostanie do rodziców prośba o przedyskutowanie tematu związanego z brakiem
zadaszonego miejsca, w którym dzieci mogą oczekiwać na szkolny autobus z prośba
o przedstawienie realnych propozycji rozwiązania tego problemu i wypracowania wspólnego
pomysłu.
Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu Pani [...] oraz  Pani
Wicedyrektor A. Tworek i komisja udała się do świetlicy w Międzychodzie.

W Międzychodzie spotkanie odbyło się w pomieszczeniu świetlicy. Radni obejrzeli teren
znajdujący się przy świetlicy, radny F. Szczepaniak poinformował, że sołectwo ma w planie
wybudowanie pomieszczenia z placem wyłożonym kostką brukową, które będzie pełniło
funkcję sceny, pomieszczenia pomocniczego przy organizacji spotkań. Radni dokonali
oględzin całego budynku, w którym obecnie – w wydzielonej sali świetlicy - znajduje się
oddział  przedszkolny. Udali się również do pomieszczeń znajdujących się na strychu,
w którym mają być przeprowadzone prace remontowe, aby zaadaptować pomieszczenia na
klub spotkań, świetlicę.
Radny F. Szczepaniak przedstawił również ciągle aktualną propozycję mieszkańców
sołectwa, aby dobudować do obecnego budynku pomieszczenie od strony placu zabaw, które
stanowiłoby pomieszczenie dla przedszkolaków i jednocześnie świetlica powróciłaby w
użytkowanie sołectwa. Radny zaznaczył, że część mieszkańców Międzychodu  uważa, że
konieczne jest wybudowanie nowego obiektu, do którego należałoby przenieść przedszkole
ale jego zdaniem wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi.

Ad.2. Opracowanie planu pracy komisji.
Członkowie komisji zaproponowali następujący plan pracy komisji na rok 2020.

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU

I SPRAW SPOŁECZNYCH NA 2020 ROK.

1. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji pracy Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa  z okresu od 1 roku od 01.01-31.12.2020

2. Zapoznanie się z planem działań na 2020 rok przez MGOSiR oraz kalendarzem
gminnych imprez sportowych.

3. Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturowych na 2020 rok.
4. Informacja dotycząca form pomocy udzielonej podopiecznym OPS w okresie jesienno-

zimowym oraz ocena funkcjonowania gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych.
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5. Wysłuchanie informacji dotyczącej funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Dolsk oraz Izby Regionalnej w Dolsku.

6. Zapoznanie się z etapem prac w świetlicy w Księginkach
7. Zapoznanie się z działalnością świetlic wiejskich na terenie gminy Dolsk
8. Wysłuchanie informacji na temat przyznanych stypendiów  sportowych.
9. Wysłuchanie informacji na temat stanu przygotowań do imprezy „Wianki 2020”

oraz propozycji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych
w czasie wakacji letnich.

10. Informacja na temat funkcjonowania jednostek szkół podstawowych w roku szkolnym
2019/2020.

11. Spotkanie z gminnymi władzami Polskiego Związku Wędkarskiego.
12. Podsumowanie działalności sportowej klubów LKS Zawisza i UKS Kusy.
13. Propozycje do projektu budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury sportu i spraw

społecznych.
14. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dolsk na rok 2021.
15. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.
16. Opiniowanie materiałów kierowanych przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza

na sesje RMiG dotyczących zakresu działania Komisji Rady.
17. Inicjowanie przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych.

Ad.3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji J. Woroch zapoznał radnych z protokołem nr RF.0012.3.11.2019
z dnia 16 października 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


