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RF.0012.3.3.2019.KOKSPSIB

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
odbytej w dniu 13 lutego 2019r. w godz. od 14.30-17.20 w Sali nr 15 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,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Godawa Mirella Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Rosiak Daria Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dolsku,
3. Opielewicz Witold Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Dolsku,
4. Olschak Alicja Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku,
5. Przedstawiciele Klubów Sportowych:

- Furmanowski J. Stowarzyszenie Taekwondo,
- Szymański R. i L. Jankowiak  klub brazylijskie jiu-jitsu,

Przewodniczący Komisji  Jacek Woroch, powitał członków komisji, zaproszone osoby
i  poinformował zebranych, że przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia jest :

1. Działalność klubów i stowarzyszeń sportowych działających w Dolsku tj.
Uczniowski Klub Sportowy KUSY, LKS Zawisza Dolsk, oraz Klub Sportowy K.
Furmanowski.

2. Zapoznanie się z planem działań na 2019 rok przez MGOSiR oraz kalendarzem
gminnych imprez sportowych.

3. Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych na 2019 rok.
4. Wysłuchanie informacji dotyczącej funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta

i Gminy Dolsk
5. Informacja dotycząca form pomocy udzielonej podopiecznym OPS w okresie

jesienno-zimowym oraz ocena funkcjonowania gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych.

6. Opiniowanie projektów uchwał na VI Sesję Rady Miasta i Gminy w Dolsku.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
8. Ustalenie tematu kolejnego posiedzenia komisji zgodnie z planem pracy.

Ad. 1.
Działalność klubów i stowarzyszeń sportowych działających w Dolsku tj. Uczniowski
Klub Sportowy KUSY, LKS Zawisza Dolsk, oraz Klub Sportowy K. Furmanowski.
Przewodniczący J. Woroch poprosił przedstawiciela Uczniowskiego Klubu Sportowego
KUSY W. Opielewicza o przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania klubu



2

i rodzaju imprez sportowych organizowanych przez klub. W. Opielewicz poinformował, że
UKS Kusy został założony na zebraniu założycielskim, w 1997 roku. Klub powstał na kanwie
zmian w strukturach stowarzyszeń i klubów sportowych w 1997 roku. Komitet założycielski
składał się z następujących osób: J. Chojnackiego, P. Fabisiaka oraz Z. Ulatowskiego.
Pierwsze sekcje to łyżwiarstwo, lekkoatletyka. Sztandarową imprezą organizowana przez
UKS jest Memoriał Michała Stryczyńskiego i od 2014 roku Dolska Dycha.
25 lat temu odbył się pierwszy Memoriał M. Stryczyńskiego,  a po raz 6 w tym roku odbędzie
się impreza współtowarzysząca memoriałowi Dolska Dycha.  Na dzień dzisiejszy klub
posiada sekcje kolarską, siatkówki oraz mini siatkówki, siatkówki plażowej, sekcję tenisa
stołowego.  Od roku 2000 klub jest organizatorem turniejów siatkówki plażowej, a od 3 lat
Grand Prix Wielkopolski. Największa w tym czasie impreza siatkarska zorganizowana na
plaży to Akademia CUP Grand Prix 2014 siatkówka plażowa. W 2014 roku klub złożył
wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „małych grantów” w ramach PROW do Urzędu
Marszałkowskiego, gdzie pozyskana kwota w wysokości  25.230,70 zł została przeznaczona
na organizację turnieju piłki siatkowej plażowej. W turnieju mini siatkówki zawodnicy brali
udział w Pucharze KinderCup na 70 drużyn biorących udział, zawodnicy klubu znaleźli
się w grupie 20 najlepszych. Największym sukcesem  było zdobycie  5 miejsca
w rozgrywkach w ramach piłki siatkowej plażowej  przez juniorów w otwartych
Mistrzostwach Wielkopolskich w 2014 roku, które odbywały się w Poznaniu.
Prężnie działa pod szyldem UKS Kusy grupa kolarska, która bierze udział w rajdach na
terenie całej Polski oraz w strukturach klubu działa grupa  „Żwawe Babki”, która liczy ok 15
członków.  W roku jubileuszowym 2009 – 650 lecia nadania praw miejskich miastu Dolsk
klub włączył się w organizację Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym Dolsk-Borek
Wlkp.-Śrem. W 2009 roku 10-cio osobowa ekipa przejechała 650 km do Kamienia
Pomorskiego  i z powrotem, trasa została pokonana w 5 dni. W roku 2012 zorganizowany
został rajd śladami Biskupa Czartoryskiego o długości 340 km. W roku 2013 został przez
członków klubu wytyczony szlak turystyczny z Dolska do Gniezna, który pokonało 5 kolarzy.
Od roku 2011 klub jest organizatorem zakończenia sezonu rowerowego w gminie Dolsk „
Rodzinne Rowerowanie”, oraz wraz z Unią Gospodarczą Regionu Śremskiego klub
uczestniczy w imprezach z okazji rozpoczęcia i zakończenia sezonu rowerowego w Powiecie
Śremskim.
Memoriał M. Stryczyńskiego oraz Dolska Dycha to najważniejsze i największe imprezy
masowe organizowane przez klub, obecnie w memoriale bierze udział ok 400 uczestników,
natomiast w zawodach Dolska Dycha uczestniczy ok. 150 osób. Działalność  klubu skupiona
jest na organizacji następujących imprez:

· turnieju mini siatkówki,
· siatkówki dla dorosłych,
· letniej ligi siatkówki plażowej,
· otwartych mistrzostw w piłce siatkowej,
· lokalnych wycieczek rowerowych,
· w 2018 roku został zorganizowany rajd Szlakiem Powstańców Wielkopolskich.

Działalność Klubu Barracuda -brazylijskie jiu-jitsu przedstawili Leszek Jankowiak
i Rafał Szymański. L. Jankowiak poinformował, że klub został założony 11 lat temu, przez
ten czas przewinęło się przez sekcję ok. 50 osób. W sekcji  dla dorosłych w Dolsku
zawodnicy trenują sportowe BJJ, w formule w kimonach oraz w formule NO GI (bez kimon)
uczą się podstaw MMA. Zajęcia odbywają się w małej sali MGOSiR w Dolsku, zajęcia
prowadzi Rafał  Szymański, który posiada czarny pas (1 dan) BJJ. Klub posiada również
sekcję dziecięcą, w której obecnie ćwiczy ok. 15-20 dzieci. Organizowane przez klub
są obozy sportowe, na ten moment na letni obóz zapisanych jest już 10 dzieci. Zajęcia
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odbywają się raz w tygodniu. Uczestnikami zajęć są mieszkańcy naszej gminy  m.in.
z Międzychodu, Gawron, Księginek, Dolska. Klub prowadzi swoją działalność również
w Śremie gdzie organizowane są zawody o Puchar Burmistrza Śremu i w Książu Wlkp. gdzie
klub organizuje festyn z okazji Dnia Dziecka.
L. Jankowiak poinformował, że na ten moment klub korzysta ze środków finansowych
pozyskiwanych z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Śremu,
w Dolsku  dofinansowanie polega na bezpłatnym użyczeniu małej sali do ćwiczeń. Składki
członkowskie opłacane są w Dolsku, w Śremie dzieci podlegające pieczy OPS nie uiszczają
składek opłaca je ośrodek, w Książu Wlkp. natomiast trwają rozmowy, aby również OPS
pokrywał część składek za dzieci korzystające z zajęć w ramach profilaktyki.
L. Jankowiak rozdał radnym, krótką informację o działalności klubu wraz z wymienionymi
osiągnięciami podopiecznych- stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu.

Furmanowski Jakub przedstawił osiągnięcia i działalność klubu sportowego
Taekwoondo.
Dolskie taekwondo prężnie działa już od ponad 20 lat. Na jego czele stoi trener Grzegorz
Furmanowski, który posiada ogromne doświadczenie, w klubie ćwiczą z sukcesami zarówno
dzieci jaki i osoby dorosłe. Liczba członków klubu na ten moment wynosi około 80 osób,
w czasie stałego rozwoju klubu wytrenowano 5 osób, które doszły aż do stopnia
mistrzowskiego (czarny pas). Dwa lata temu do kadry trenera Grzegorza Furmanowskiego
dołączył jego syn Jakub Furmanowski, który również zdobył licencję upoważniającą
do prowadzenia zajęć. Obecnie klub prowadzi zajęcia również w Borku Wlkp., gdzie została
stworzona druga sekcja Taekwondo. Grupa borecka posiada ponad 40 zawodników i warto
zwrócić uwagę na to, że ćwiczący to dzieci wraz z rodzicami. Osiągnięcia klubu z ostatnich
kilku lat:

· w październiku 2018 r. odbyły się Mistrzostwa Europy Taekwondo ITF HQ Korea
w Strzegomiu- gdzie zawodnicy zdobyli  6 złotych medali, jeden srebrny i jeden brąz.

· w maju 2018 r. odbyły się Mistrzostwa Polski w Oleśnicy, co zaowocowało aż 26
krążkami w tym 11 złotych.

· w marcu 2018 r. w Oleśnicy odbył się turniej Taekwondo ITF Masters Cup w którym
zdobyto 12 medali, 5 złotych, 4 srebrne i 3 brązowe.

·  uczestnictwo w Otwartych Mistrzostwach Świata w Holandii we wrześniu 2017 r.
Mistrzostwo Świata zdobył nasz podopieczny Patryk Grzegorek w kategorii juniorów
do 82 kg. Brąz w tych Mistrzostwach należał do Juli Dolaty, Kacpra Furmanowskiego
i Jakuba Furmanowskiego. Wszyscy zawodnicy klubu którzy uczestniczyli
w Mistrzostwach zdobyli medale.

· w kwietniu 2017r. odbyły się Mistrzostwa Polski Taekwondo Strzegom z tych
zawodów zawodnicy  przywieźli  18 medali.

· również w kwietniu 2017 r. podczas Mistrzostw Polski Taekwondo ITF Warszawa
Halinów zawodnicy zdobyli tam 16 medali.

· w marcu 2017 r. odbył się Otwarty Puchar Polski WKA Kick Boxing - Taekwondo
ITF Świdnica wynik to 13 krążków z czego 11 złotych.

· Mistrzostwa Świata w Rzymie 2014 wzięło w nich udział dwóch zawodników:
Tomasz Perz oraz Jakub Furmanowski. Na podium stanął jeden z nich - Jakub
Furmanowski, zdobywając tytuł Mistrza Świata.

Ważnym elementem w klubie jest zabieganie o stały rozwój podopiecznych. Oprócz
regularnych treningów w poszczególnych sekcjach klubu zawodnicy biorą udział
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w corocznych egzaminach dotyczących sprawdzenia ich dotychczasowych umiejętności.
Każdy egzamin odbywa się pod okiem prezesa Polskiego Stowarzyszenia ITF Jana Nycka.
Plany na rok 2019:
- 23-24 lutego - szkolenie trenerskie Włościejewki
- 9 marca - ogólnopolskie szkolenie taekwondo ITF - kadra
- 23 marca - zawody Master Cup Oleśnica
- 28 kwietnia - Mistrzostwa Polski
-18 maja - Otwarte Mistrzostwa Niemiec
- 18 czerwca - Czech Open
- 20 lipca - Mistrzostwa Europy w Irlandii
Długofalowym planem jest przygotowanie zawodników na Mistrzostwa Świata w Moskwie,
które odbędą się latem 2020 roku.
Przewodniczący J. Woroch podziękował przedstawicielom klubów sportowych
za zaprezentowanie osiągnięć i działalności  klubów.

Ad. 2 i 3.
· Zapoznanie się z planem działań na 2019 rok przez MGOSiR oraz kalendarzem

gminnych imprez sportowych.
· Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych na 2019 rok.

Dyrektor Bibiloteki D. Rosiak oraz Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
W. Opielewicz wspólnie omówili przedstawiony kalendarz imprez na 2019 rok, który stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Kierownik W. Opielewicz poinformował jednocześnie, że gwiazdą tegorocznych Wianków
będzie zespół NORBI. W odniesieniu do kalendarza imprez W. Opielewicz zaznaczył,
że imprezy organizowane przez MGOSiR oraz Bibliotekę są  w 99 % darmowe.
Przewodniczący Komisji J. Woroch poprosił o przedstawienie harmonogramu wynajmu sali
sportowej  oraz o poinformowanie o stanie technicznym tego pomieszczenia.
Sala sportowa jest w 100 % wynajęta, brak jest wolnych miejsc aby przyjąć dodatkowe chętne
osoby na korzystanie z sali. W 30 %  sala jest wykorzystywana przez stowarzyszenia, które
korzystają z dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, również przez Zawiszę Dolsk, UKS
Kusy. Sołectwa korzystają z sali z 50 % zniżką, komercyjne wynajmy to jedynie 3 h
tygodniowo, gdyż brak jest wolnych godzin aby tego typów wynajmów było więcej.
W soboty i niedziele organizowane są turniej. Siłownia, które znajduje się w tym budynku
również jest coraz chętniej odwiedzana i wynajmowana.
W Opielewicz poinformował, że sala wymaga natychmiastowego przeprowadzenia prac
remontowych, ekspertyza budowlana, która została przeprowadzona 2 lata temu nakazuje
przeprowadzenie stosownych prac zabezpieczających. Koszt w momencie opracowania
ekspertyzy kształtował się na poziomie 1.300.000,00 zł bez kosztu remontu podłogi. Podłoga
powinna zostać cała wymieniona, gdyż żadna z firm nie chce podjąć się jej remontu. Podłoga
ta jest zbudowana na „ruszcie drewniany”, wody podziemne dostają się pod nią podmywając
teren. 5 lat temu został przeprowadzony cząstkowy remont podłogi, wymieniono wtedy
ok.  1/5 powierzchni. Kosztorys oszacowany na tak wysoką kwotę wynika
z przeprowadzonych ekspertyz i z faktu potrzeby budowy odwodnienia terenu na którym
znajduje się sala jak i zabezpieczenia osuwających się skarp. Zostało to pominięta na etapie
budowy sali  i teraz  ponosimy tego konsekwencje. W miarę możliwości przeprowadzane
są remonty jak np. wymiana dachu, okien, drzwi wejściowych.
Na zakończenie omawianego punktu Przewodniczący Komisji J. Woroch poprosił
Kierownika W. Opielewicza aby w miarę możliwości finansowych zamontować przy
budynku sali sportowej lampę, która ułatwi osobom korzystającym w godzinach wieczornych
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z sali poruszanie się po tym terenie. Obecnie jest to miejsce nieoświetlone, stwarzające duże
ryzyko kontuzji, wypadków jak i  niestety wandalizmu.

Ad.4. Wysłuchanie informacji dotyczącej funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Dolsk.
Informację przedstawiła Dyrektor Biblioteki Publicznej Daria Rosiak. Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5. Informacja dotycząca form pomocy udzielonej podopiecznym OPS w okresie
jesienno-zimowym oraz ocena funkcjonowania gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych.
Informację przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku A. Olschak.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku w roku 2018 objął pomocą społeczną 116 rodzin
z terenu naszej gminy z czego 86 rodzin zamieszkiwało na wsi. Liczba osób w tych rodzinach
wynosiła 337. W okresie jesienno –zimowym do OPS w Dolsku wpłynęło 57 wniosków
o pomoc w formie zasiłku celowego na zakup opału. Pozytywnie rozpatrzono 55 wniosków
na kwotę 43 284,20 zł. 1 rodzina otrzymała decyzję odmowną ze względu na przekraczający
dochód oraz brak podstaw do rozpatrzenia wniosku pod kątem specjalnego zasiłku celowego.
W przypadku 1 osoby wydano decyzję umarzającą postępowanie ze względu na zgon
wnioskodawczyni. Ponadto zapewniono schronienie 3 osobom bezdomnym na kwotę 19 117,-
zł.  Osoby  te  były  umieszczone  w  Schronisku  dla  osób  bezdomnych.  W  Gościejewie
(Rogoźno) w Schronisku dla Osób Bezdomnych prowadzonego przez Stowarzyszenie Monar-
Markot  przebywa 1 osoba, natomiast do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn
w Nochowie prowadzonego przez Fundacje na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem skierowano
2 osoby z czego 1 przebywała miesiąc, natomiast druga osoba przebywała 9 miesięcy.
Na dzień dzisiejszy w gminie Dolsk mamy 1 osobę bezdomną niezainteresowaną pobytem
w schronisku. Obecnie pracownicy socjalni wspólnie z dzielnicowym monitorują sytuacje
tej osoby. W Gminie Dolsk 3 osoby wymagają stałej opieki i pielęgnacji,  przebywają one
w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie powiatu śremskiego tj. w Śremie
na ulicy Farnej 2 osoby natomiast 1 przebywa w DPS Psarskie.
Kierownik A. Olschak, poinformowała radnych, że obecnie w Ośrodku Pomocy Społecznej
pracuje 11 osób, a w wyniku przeprowadzonej kontroli  przez Wojewodę Wielkopolskiego
i wydanych w związku z kontrolą zalecenia pokontrolnych Wojewoda Wielkopolski nakazał
podjęcie działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych
w Ośrodku tak, aby liczba pracowników obsługujących rejony opiekuńcze była zgodna
z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej. A. Olschak, dodała, że realizacja
zaleceń oznacza zatrudnienie jeszcze jednego pracownika socjalnego.  J. Woroch przedstawił
stanowisko komisji dotyczące zaleceń, które jest jednoznaczne z pismem Wojewody, gdyż
jeżeli przepis prawa nakłada obowiązek to należy go spełnić.

Ad. 6 Opiniowanie projektów uchwał na VI Sesję Rady Miasta i Gminy w Dolsku.

a) w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku
Miast Polskich.

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Poinformowała, że w związku
ze zmianą osoby pełniącej funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk podjęcie przedmiotowej
uchwały jest niezbędne dla reprezentacji gminy Dolsk w organach Związku Miast Polskich.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za” .
  Wyniki głosowania:
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1. Woroch Jacek - za
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia - za
3. Gmerek Monika - za
4. Szczepaniak Filip - za
5. Nawrot Romuald – za

b) w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Dolsk
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Sekretarz M. Godawa przedstawiła uzasadnienie do uchwały, w którym omówiła
poszczególne paragrafy projektu uchwały. Zaznaczyła, że w związku z nowelizacją ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm) art. 41a
stanowi, że mieszkańcom gminy przysługuje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.
Zgodnie z treścią tego przepisu, grupa mieszkańców gminy, posiadająca czynne prawo
wyborcze do rady danej gminy, będzie mogła wystąpić z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą. Ustawa nałożyła na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
obowiązek określenia w drodze stosownej uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji tych
inicjatyw oraz formalnych wymogów, jakim będą musiały odpowiadać składane projekty.
Niniejszy projekt uchwały w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miasta
i Gminy Dolsk w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zawiera wymagane
prawem ustalenia.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad akceptacją
przedstawionego projektu uchwały.
Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za” .
  Wyniki głosowania:

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

c) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola „Stokrotki” w Dolsku.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Obecnie
na terenie gminy Dolsk działa jedno przedszkole - Przedszkole „Stokrotki” z siedzibą
w Dolsku z oddziałami zamiejscowymi odpowiednio w Małachowie, Międzychodzie,
Mszczyczynie, Ostrowiecznie i w Wieszczyczynie.
W strukturze organizacyjnej Przedszkola "Stokrotki funkcjonuje 12 oddziałów:
- 4 oddziały w Dolsku,
- 3 oddziały w Wieszczyczynie,
- 2 oddziały w Małachowie,
- po 1 oddziale w Międzychodzie, Mszczyczynie i Ostrowiecznie.
W obecnym stanie prawnym, zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 poz. 649 ze zmianami) możliwość funkcjonowania
oddziałów usytuowanych w innym budynku niż siedziba przedszkola ograniczona została
tylko do miejscowości, w której znajduje się siedziba przedszkola. Tym samym wypracowana
w naszej gminie i dająca w pełni satysfakcjonujące rezultaty organizacja wychowania
przedszkolnego została pozbawiona podstaw prawnych i jako taka w świetle obowiązujących
przepisów nie może funkcjonować. By uczynić zadość przepisom prawa, a jednocześnie
zabezpieczyć na dotychczasowym poziomie potrzeby w zakresie opieki i wychowania
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przedszkolnego, konieczne jest dokonanie przekształcenia Przedszkola "Stokrotki" w Dolsku.
Przekształcenie polegać będzie na likwidacji wszystkich oddziałów zamiejscowych,
i pozostawieniem w Przedszkolu "Stokrotki" 4 oddziałów. Kolejnym krokiem będzie
utworzenie 4 nowych, samodzielnych przedszkoli tj.:
1) Przedszkola w Małachowie,
2) Przedszkola w Mszczyczynie,
3) Przedszkola w Ostrowiecznie,
4) Przedszkola w Wieszczyczynie
oraz punktu przedszkolnego w Międzychodzie.
Dalsze działanie, które będzie miało na celu głównie racjonalizację zarządzania oświatą,
to zamiar połączenia - zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000,
poz. 1290, poz. 1669 oraz poz. 2245) - Przedszkoli w Małachowie, Mszczyczynie
i Ostrowiecznie wraz z Przedszkolem "Stokrotki" w Dolsku w Zespół Przedszkoli z siedzibą
w Dolsku oraz Przedszkola w Wieszczyczynie i Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Masłowie w Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Masłowie. Natomiast oddział
zamiejscowy w Międzychodzie - związku z faktem, iż znajduje się poza obwodem obydwu
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dolsk - co wyklucza możliwość włączenia
go w skład jednego z tworzonych zespołów, zostanie przekształcony w punkt przedszkolny
organizacyjnie podporządkowany pod Zespół Przedszkoli w Dolsku.
Utworzenie samodzielnych przedszkoli wymagać będzie nadania aktu założycielskiego
i statutu każdemu z nich. Każde z tych przedszkoli pozostanie w tych samych budynkach,
które dotychczas zajmowały oddziały zamiejscowe. W wyniku tych przekształceń warunki
edukacyjno-rozwojowe wychowanków przedszkola, organizacja dowozów dzieci
do przedszkoli, zatrudnienie kadry pedagogicznej nie ulegną w żaden sposób zmianie, gdyż
zajęcia będą odbywały się dokładnie tak jak dotychczas, poza zmianą mającą tylko charakter
organizacyjno-prawny. Po powołaniu Zespołu Przedszkoli w Dolsku oraz Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Masłowie konieczne będzie natomiast przeprowadzenia konkursu
na stanowiska dyrektora dla każdego z tych zespołów.
Radny F. Szczepaniak prosi o odpowiedź co ulegnie zmianie w momencie przekształcenia
oddziału w Międzychodzie w punkt przedszkolny, zastanawiał się czy mieszkańcy, którzy
myślą o rozbudowie przedszkola przychylnie podejdą do zaproponowanych zmian. Sekretarz
M. Godawa, poinformowała, że na ten moment jest to jedyny możliwy sposób
na przeprowadzenie koniecznych zmian narzuconych nam przez ustawodawcę. Utworzenie
punktu przedszkolnego jest najbardziej ekonomicznym w tym przypadku rozwiązaniem, gdyż
nie wiąże się z koniecznością zatrudniania dyrektora, pracowników pomocy i księgowości.
Powstanie osobnego przedszkola to zorganizowanie placówki od podstaw.
Radna M. Gmerek prosi o odpowiedź kiedy będą zorganizowane konkursy na dyrektorów.
M. Godawa odpowiedziała, że najprawdopodobniej w okolicy czerwca.
Przewodniczący Komisji J. Woroch przystąpił do przeprowadzenia głosowania w celu
zaakceptowania przedstawionego projektu uchwały.
Komisja przedstawiony projekt uchwały zaopiniowała następująco :
- 2 głosami  „za”
- 1 głosem „przeciw”
- przy 2 wstrzymujących się.
  Wyniki głosowania: głosami „za”

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

W związku z pełnieniem dyżuru Przewodniczący Rady R. Nawrot opuścił posiedzenie
Komisji.

d) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Wielkopolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne,
bowiem w ocenie Rady Miasta i Gminy Dolsk będące przedmiotem niniejszej uchwały
rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego dotyczy uchwały nr V/26/19 z dnia
10 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest niezgodne m. in. z przepisami ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Rada stoi
na stanowisku, że przedmiotowa uchwała podjęta na sesji dnia 10 stycznia 2019 r. stanowi akt
prawa miejscowego i w związku z tym podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Nie podjęcie uchwały przez radnych skutkować będzie pozostawieniem  w mocy
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego i uchyleniem paragrafu 4 w/w
uchwały.

Komisja zaproponowany projekt uchwały zaopiniowała negatywnie 4 głosami „przeciw”.

Wyniki głosowania:
1. Woroch Jacek – przeciw
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia – przeciw
3. Gmerek Monika – przeciw
4. Szczepaniak Filip – przeciw
5. Nawrot Romuald – ( opuścił obrady)

e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dolsku A. Olschak. Poinformowała, że zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązkiem gminy jest tworzenie gminnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi poprzez opracowanie
i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 realizowany będzie poprzez:

· Diagnozę problemu przemocy w rodzinie,
· Adresatów programu,
· Cel główny programu,
· Cele szczegółowe.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do przeprowadzenia głosowania
w celu zaakceptowania przedstawionego projektu uchwały.
Komisja zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie 4 głosami „za”.
Wyniki głosowania:

1. Woroch Jacek – za
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia – za
3. Gmerek Monika – za
4. Szczepaniak Filip – za
5. Nawrot Romuald – ( opuścił obrady)
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Przewodniczący Rady R. Nawrot powrócił na obrady komisji.

Ad.7.
Odczytanie i zaakceptowanie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 14 stycznia 2019
roku.
Przewodniczący Komisji J. Woroch zapoznał radnych z protokołem z posiedzenia Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, który w przedstawionej
formie został przyjęty 5 głosami „za”.

Ad.8.
Ustalenie tematu kolejnego posiedzenia komisji zgodnie z planem pracy.
Tematy, które zostaną omówione podczas posiedzenia komisji w miesiącu marcu to realizacja
kolejnych punktów z planu pracy komisji:

1. Spotkanie z dzielnicowymi dla gminy Dolsk oraz wysłuchanie informacji na temat
bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.

2. Spotkanie z gminnymi władzami Ochotniczych Straży Pożarnych.
3. Spotkanie z gminnymi władzami Polskiego Związku Łowieckiego.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2018 rok. (grudzień)

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Posiedzenia 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



Kalendarz imprez na rok 2019

Lp. Nazwa wydarzenia Termin Miejsce wydarzenia Organizator
(pełna nazwa, adres, telefon)

1.
Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza MiG Dolsk
w związku z 74. rocznicą
wyzwolenia Dolska

13.01.2019 Sala sportowa MGOSiR LKS „ZAWISZA”  Dolsk
ul. Kościańska 9
63-140 Dolsk

2.
27. Finał Orkiestry Świątecznej
Pomocy

13.01.2019 Gmina Dolsk Stowarzyszenie na rzecz
wspierania aktywności lokalnej w
Gminie Dolsk

3.
Halowa Amatorska Liga Piłki
Nożnej sezon 2018/2019

styczeń- marzec
2019

Sala sportowa MGOSiR
MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977

4. Ferie zimowe w Bibliotece 14.01.2019-
25.01.2019

Biblioteka Dolsk
Biblioteka Publiczna M i G Dolsk
biblioteka@dolsk.pl
61 28 25 212

5. Ferie zimowe w MGOSiR 14.01.2019-
25.01.2019

Sala sportowa MGOSiR
MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977

6. Finał mistrzostw gminy w tenisie
stołowym dorosłych

20.01.2019 Sala sportowa MGOSiR
MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977

7. Finał mistrzostw gminy w tenisie
stołowym młodzieży

26.01.2019 Sala sportowa MGOSiR
MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977



8. Dziady- przedstawienie 01.02.2019 Sala widowiskowa w Dolsku
Szkoła Podstawowa w Masłowie
sp.mika@interia.pl
612825828

9.
Wieczornica „Poszli Ci, którzy
powinni”

16.02.2019 Sala widowiskowa w Dolsku
Szkoła Podstawowa
im. J. Kusocińskiego w Dolsku
spdolsk@neostrada.pl
612825122

10.
Koncert  „Z piosenką przez
pokolenia”

23.02.2019 Sala widowiskowa w Dolsku
Biblioteka Publiczna M i G Dolsk
biblioteka@dolsk.pl
61 28 25 212

11.
Koncert z okazji Dnia Kobiet 09.03.2019 Sala widowiskowa w Dolsku

Biblioteka Publiczna M i G Dolsk
biblioteka@dolsk.pl
61 28 25 212
UKS „Kusy” Dolsk

12.
Maraton Fitness 03.2019 Sala sportowa MGOSiR MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a

osir@dolsk.pl
61 28 25 977

13. Orlik 2012 – turniej piłkarski 31.03.2019 Boisko Orlik 2012 - Dolsk MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977

14. Mistrzostwa Wielkopolski Kopa
Sportowego

30.04.2019 Sala sportowa MGOSiR
MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977

15.
 Uroczyste obchody Święta
Konstytucji 3-go Maja

03.05.2019 Rynek w Dolsku Urząd Miasta i Gminy Dolsk
Biblioteka Publiczna w Dolsku
MGOSIR Dolsk



16.
Strzelanie Drużynowe o Puchar
Burmistrza MiG Dolsk

03.05.2019 Strzelnica Bractwa
Kurkowego w Dolsku

Bractwo Kurkowe w Dolsku

17.
120- lecie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dolsku

03.05.2019 Remiza Dolsk OSP Dolsk

18.
Mistrzostwa Gminy Dolsk w
piłce nożnej drużyn
6-osobowych

04.05.2019 Gmina Dolsk MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977

19. Festyn Kulturalny
Kozi Jarmark

05.05.2019 Rynek w Dolsku
Biblioteka Publiczna MiG Dolsk
biblioteka@dolsk.pl
61 28 25 212

20. Zawody wędkarskie o Puchar
Burmistrza Dolska kategoria
senior

05.05.2019 Jezioro Lubiatówko Koło PZW Dolsk
600 138 103

21. Zawody wędkarskie o Puchar
Burmistrza Dolska kategoria
junior

05.05.2019 Jezioro Lubiatówko Koło PZW Dolsk
600 138 103

22. Festyn -Dni Lubiatowa 11.05.2019 Świetlica Sołectwo Lubiatowo

23. Turniej samorządowców
powiatu śremskiego

05.2019 Sala sportowa MGOSiR
MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977

24. „Eko-Rajd” 18.05.2019              Gmina Dolsk Szkoła Podstawowa w Masłowie
sp.mika@interia.pl
612825828



25. XXV Memoriał Michała
Stryczyńskiego – bieg uliczny
VI Dolska Dycha

25.05.2019 Gmina Dolsk MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977

26. Festyn Parafialny w
Wieszczyczynie

26.05.2019 Probostwo Wieszczyczyn Parafia Wieszczyczyn
61 28 18 677

27. Dzień dziecka 01.06.2019 Stanica ul. Podrzekta

Koło PZW Dolsk
600 138 103

28. Festiwal Róż 09.06.2019
Probostwo Dolsk

Parafia Dolsk
61 282 55 13

29. XIII Otwarte Mistrzostwa
Wielkopolski Drezyn Ręcznych
Wieszczyczyn 2019

06.2019 Stacja PKP Wieszczyczyn

Stowarzyszenie LGD
„Gościnna Wielkopolska”
ul. Powstańców Wielkopolskich 43
63-830 Pępowo

30.
Regaty Żaglodeskarskie 06.2019 Jezioro Dolskie Wielkie

LKS „Zawisza” Dolsk,
MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977

31. Dni Ziemi Dolskiej „Wianki 2019” 22-23.06.2019 Plaża miejska w Dolsku

MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977
Biblioteka Publiczna MiG Dolsk
Urząd Miasta i Gminy Dolsk

32.
Intronizacja Króla Kurkowego na
rok 2019

23.06.2019 Rynek w Dolsku
Bractwo Kurkowe w Dolsku



33.
Grand Prix Dolska
Siatkówka plażowa

lipiec-sierpień Plaża miejska w Dolsku MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977

34.  Rowerowe wakacje lipiec-sierpień Gmina Dolsk

MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977

35.
Letnia liga siatkówki plażowej lipiec-sierpień Plaża miejska w Dolsku MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a

osir@dolsk.pl
61 28 25 977

36.
Grand Prix Wielkopolski
Siatkówka plażowa

lipiec Plaża miejska w Dolsku MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977

37. Parada hawajska 08.2019
Rynek w Dolsku

Biblioteka Publiczna MiG Dolsk
biblioteka@dolsk.pl

61 8 25 212

38.
Dożynki Gminne 09.2019 Gmina Dolsk

Sołectwo
Urząd MiG Dolsk
MGOSiR Dolsk
Biblioteka Publiczna MiG Dolsk

39.
„Rodzinne rowerowanie” -
zakończenie sezonu
rowerowego w gminie Dolsk

09.2019 Gmina Dolsk UKS „Kusy” Dolsk
ul. Kościańska 4 63-140 Dolsk

61 8 25 977

40. Sprzątanie świata     09.2019 Gmina Dolsk
Stowarzyszenie na rzecz
wspierania aktywności lokalnej w
Gminie Dolsk

41. Strzelanie Michałowe 09.2019 Strzelnica Bractwa
Kurkowego w Dolsku

Bractwo Kurkowe w Dolsku



42. Puchar Ziemi Dolskiej 20.10.2019 Na jeziorach Lubiatowo,
Cichowo, Zbęchy

Koło PZW Dolsk
600 138 103

43.
Koncert Pieśni Patriotycznych 10.11.2019 Sala widowiskowa w Dolsku Szkoła Podstawowa

im. J. Kusocińskiego w Dolsku
spdolsk@neostrada.pl
612825122

44.
Uroczyste Obchody
Odzyskania przez Polskę
Niepodległości

11.11.2019 Rynek w Dolsku Urząd Miasta i Gminy Dolsk
Biblioteka Publiczna MiG Dolsk
MGOSiR Dolsk

45. Turniej Rekreacyjny z okazji
Dnia Seniora

11.11.2019 Sala sportowa MGOSiR MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl
61 28 25 977

46. Dolska Liga Halowa sezon
2019/2020

listopad
2019– marzec

2020

Sala sportowa MGOSiR
MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl

61 8 25 977

47. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej 12.2019 Sala sportowa MGOSiR
MGOSiR Dolsk ul. Kościańska 8a
osir@dolsk.pl

61 8 25 977

48. Uroczyste Obchody Rocznicy
Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego

27.12.2019 Rynek w Dolsku
Biblioteka Publiczna MiG Dolsk
Urząd Miasta i Gminy Dolsk
MGOSiR Dolsk

UWAGA!

Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę terminu i godziny imprez z przyczyn niezależnych!



Sprawozdanie z działalności

 Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk

W 2018r.

Obsługiwana populacja :5889

1. Księgozbiór : 20 798 woluminów
              Literatura piękna
                                    - dla dorosłych : 11 250
                                    - dla dzieci : 4 125
              Literatura niebeletrystyczna
                                     - 5 423

Książki zakupione w 2018 r – 622
             Od organizatora –        381
             Dotacja ministerialna -241
Dary- 77
Ubytki -411

               Czasopisma 8 tytułów

2. Usługi

- wypożyczenia na zewnątrz :5 947
- udostępnienia na miejscu :7 721
- udostępnienia czasopism : 8 999
- liczba odwiedzin: 5 174

- Biblioteka umożliwia korzystanie z Internetu bezprzewodowego
- Katalog on-line
- Elektroniczne zamawianie/ rezerwacja poprzez katalog on-line
- Elektroniczne powiadamianie czytelników o terminie zwrotów (e-mail, sms)
- Własna strona www
- Profil na portalu społecznościowy

3. Czytelnicy

Wydanych kart bibliotecznych 2017 szt.

            Czytelnicy aktywni w 2018r.-540

            W Tym :

                    -osoby uczące się :219

                    -osoby pracujące:135

                   - pozostali:146

             Liczba użytkowników biblioteki (bez osób kserujących i drukujących) :830



4. Budżet

Dotacja Organizatora : 260 000
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego : 5 953
 Nagroda Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Środowiska
Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa
wielkopolskiego : 4 000

Wydatki
Na zakup książek: 15 953
Automatyzacja: 3 408
Płace  : 111 966

Środki wypracowane:  5 332

Działalność pozostała

- lekcje biblioteczne
- głośne czytanie przedszkolakom
-lekcje historii w Izbie Regionalnej
- ferie dla dzieci
-zajęcia w  wakacje
- Parada bajek
- organizacja teatrzyków
- Kozi Jarmark
- współorganizacja : Wianki, Dożynki ,Narodowe czytanie, Imprezy i wydarzenia
okolicznościowe
- wystawy
- promocja książek
- spotkanie z pisarzami
- wędrująca książka
- koncerty
- konkursy
-promocja.


