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RF.0012.3.5.2019.KOKSPSIB

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
odbytej w dniu 17 kwietnia 2019r. w godz. od 14.30-15.25 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. Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
3. Barcz Zbigniew – dzielnicowy gminy Dolsk,
4. Stajkowski Krzysztof – kierownik posterunku policji w Książu Wlkp.

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

1. Opiniowanie projektów uchwał na VIII Sesję Rady Miasta i Gminy w Dolsku.
a) zmieniająca Uchwałę Nr 25/V/1990 z dnia 8 marca 1990 roku w sprawie przystąpienia

do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych”,

b) w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Dolsku,
c) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie,
d) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

e) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku
wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, terapeutów
pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.

2. Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy za 2018r.
3. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018r. w zakresie

działania komisji oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Ustalenie tematu kolejnego posiedzenia komisji zgodnie z planem pracy.

Ad. 1. Opiniowanie projektów uchwał na VIII Sesję Rady Miasta i Gminy w Dolsku.
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a) zmieniająca Uchwałę Nr 25/V/1990 z dnia 8 marca 1990 roku w sprawie przystąpienia
do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych”,

b) w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Dolsku,
c) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie,
d) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,

e) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązku
wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, terapeutów
pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.

Ad. a) zmieniająca Uchwałę Nr 25/V/1990 z dnia 8 marca 1990 roku w sprawie
przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i
Studiów Samorządowych”,

Głos zabrała Sekretarz M. Godawa, która przybliżyła zebranym treść uchwały zmieniającej w
sprawie przystąpienia do stowarzyszenia WOKISS w związku ze zmianą na stanowisku
Burmistrza , jest to uchwała bardzo stara z 1990r.

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

Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”

a) Ad. b) w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Dolsku,

Głos zabrała Sekretarz M. Godawa informując zebranych iż na poprzedniej sesji została

podjęta uchwała o utworzeniu Zespołu Przedszkoli w Dolsku, w skład którego wchodzą:

· Przedszkole „Stokrotki„ w Dolsku,

· Przedszkole w Małachowie,

· Przedszkole w Mszczyczynie,

· Przedszkole w Ostrowiecznie.

Integralną część uchwały stanowią załączniki;

· Akt założycielski Zespołu Przedszkoli w Dolsku,

· Statut Zespołu Przedszkoli w Dolsku.



3

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

Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”

a) Ad. c) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie,

Głos zabrała Sekretarz M. Godawa informując zebranych iż na poprzedniej sesji została

podjęta uchwała o utworzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie, w skład

którego wchodzą:

· Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie,

· Przedszkole w Wieszczyczynie.

Integralną część uchwały stanowią załączniki;

· Akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie,

· Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie.

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

Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”

Pani Sekretarz M. Godawa dodała, iż musi zostać ogłoszony konkurs na dyrektora w
związku z wprowadzanymi zmianami;
- Zespołu Przedszkoli w Dolsku,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie.
Pan Przewodniczący Komisji J. Woroch zapytał kiedy należy spodziewać się
ogłoszenia konkursu.
Pani Sekretarz M. Godawa, że dopiero po podjęciu uchwał można przystąpić do
ogłoszenia konkursu. Taki realny termin to koniec maja 2019r.
Pan Przewodniczący Komisji J. Woroch spytał o pracę Rad Pedagogicznych przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Pani Sekretarz M. Godawa odpowiedziała, że Rady będą wspólne, aby nie wykluczać
małej placówki. Jednak przy sprawach dotyczących jednej placówki np. klasyfikacja
uczniów szkolnych, nauczyciele Przedszkola nie będą decydować.

a) Ad. d) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
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Pani   Sekretarz  M.  Godawa  poinformowała,  że  obecna  uchwała  wygasa  z  dniem
31.08.2019r. Zasadnicza różnica w odpłatności to taka, iż obecnie rodzice płacili 1,00
zł za pełną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. W
chwale obowiązującej od 01.09.2019r. odpłatność będzie wynosiła 1,00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin dziennie.

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

Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”

a) Ad. e) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązku wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach, a także określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców
zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli i innych
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i
młodsze.

Pani Sekretarz M. Godawa poinformowała, że obecnie obowiązująca uchwała  traci moc z
dniem 31 sierpnia 2019r. Zadaniem organu prowadzącego jest określenie tygodniowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze. Od 1 września ten wymiar będzie wynosił 24 godziny tygodniowo.

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

Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”

Ad. 2) Wobec wyczerpania porządku  Komisji w zakresie opiniowania uchwał na VIII Sesję
RMiG  Dolsk Przewodniczący Komisji J. Woroch ponownie powitał Kierownika Posterunku
policji w Książu Wlkp. i poprosił o przekazanie informacji na temat bezpieczeństwa na
terenie miasta i gminy Dolsk w 2018r.

Kierownik posterunku przedstawił informację o zdarzeniach za 2018r w naszej gminie, i tak;
Wszystkich zdarzeń było 14. To znacznie mniej aniżeli w gminie Książ Wlkp.
Ponieważ Gmina Dolsk leży wzdłuż drogi wojewódzkiej 434 było 10 przypadków
zatrzymania praw jazd za prędkość powyżej 100 km/h w terenie zabudowanym. Nie było
żadnych zgłoszeń negatywnych w stosunku do młodzieży szkolnej, aby należało podjąć
działanie kryminalne.



5

Pan Przewodniczący J. Woroch spytał, czy były przypadki nękania młodzieży, lub osób
dorosłych, ponieważ były organizowane pogadanki na ten temat.
Od Kierownika Posterunku usłyszeliśmy, że takich przypadków nie było.
Pan Przewodniczący R. Nawrot zapytał, jak wygląda sprawa odpadów w Lipówce i
Lubiatowie zgłoszonych przez gminę. My mieszkańcy, mamy obawę, aby nie powstała
Pysząca „bis”.
Kierownik  K. Stajkowski odpowiedział, że sprawa jest w trakcie rozpatrywania.

Wobec braku pytań Przewodniczący J. Woroch podziękował policjantom za przybycie oraz
przedstawienie raportu na temat bezpieczeństwa w gminie za 2018r.

Ad. 3) Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018r. w
zakresie działania komisji oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzień
31.12.2018r.

Sprawozdanie w zakresie z wykonania budżetu w zakresie działania komisji przedstawiła
Skarbnik M. Surmicka informując że budżet oświaty po stronie dochodów wynosił
632 040,40 zł co stanowi 96,88% planu. Po stronie wydatków wykonanie wynosi
7 506 921,57 zł co stanowi 96,27% planu. Jest to głównie działalność bieżąca, niezbędna do
funkcjonowania jednostek. Została dokończona już wcześniej rozpoczęta inwestycja;
ogrodzenie boiska przy szkole w Masłowie. Zrealizowana została z dotacji „aktywna tablica”
dla Szkoły Podstawowej w Dolsku.  Do budżetu oświaty dołożono 2 027 364,17 zł z budżetu
gminy, są to pieniądze, które można by wykorzystać na inne zadania.

Pan Przewodniczący J. Woroch spytał ile płacimy do innych gmin za pobyt dzieci w
Przedszkolach.
Pani Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że do obcych gmin zapłaciliśmy 229 220,84zł, a
do naszej gminy wpłynęła kwota 52 843,12 zł.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła Sekretarz M. Godawa, informując, że
majątek gminny na dzień 31.12.2018r. wynosił 53 468 959,13 zł.

Zmiany w trakcie roku to;
- zwiększenie w zakresie oświaty i wychowania – przyjęcie ogrodzenia boiska przy Szkole
podstawowej w Masłowie na kwotę 30 351,00 zł,
- zwiększenie w zakresie kultury -przyjęcie wigwamu na Podrzekcie   na kwotę 39 283,20 zł,
- zwiększenie w zakresie kultury fizycznej – przyjęcie boiska w Ostrowiecznie na kwotę
19 926,00zł,
- zwiększenie w zakresie ochotniczych straży pożarnych – przyjęcie kamery termowizyjnej,
drabiny wysuwanej oraz bramy garażowej na kwotę 27 200,00zł,
- zwiększenie w zakresie gospodarki komunalnej – przyjęcie wiaty przystankowej w
Lipówce, oraz kanalizacji sanitarnej Drzonek-Wieszczyczyn oraz Księginki-Małachowo na
kwotę 10 200 284,74 zł.

Nakłady inwestycyjne w roku 2018 wynosiły 130 635,37 zł., a dochody uzyskane z mienia
gminnego 469 125,40 zł. Plan dochodów na 2019r. wynosi 331 788,00 zł.
Przewodniczący J. Woroch spytał, czy miały miejsce wpływy z wynajmu świetlic wiejskich.
Pani Sekretarz poinformowała, że do budżetu gminy wpłynęła kwota 9 597,80 zł z wynajmu
świetlic wiejskich.
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Wobec braku pytań do przedstawionych sprawozdań, przystąpiono do głosowania, aby
Komisja wyraziła opinię o sprawozdaniach.
Wyniki głosowania:

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

Komisja przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy oraz informację o

stanie mienia komunalnego za 2018 rok zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”

Ad.4. Odczytanie i zaakceptowanie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 19 marca
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.5.Ustalenie tematu kolejnego posiedzenia komisji zgodnie z planem pracy.

Tematy, które zostaną omówione podczas posiedzenia komisji w miesiącu maju to realizacja
punktów z planu pracy komisji:

1. Spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich gminy Dolsk.
Termin spotkania został wyznaczony na dzień 22 maja 2019 roku, godz. 14.30.

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
Elżbieta Juskowiak Jacek Woroch


