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RF.0012.3.6.2019.KOKSPSIB

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
odbytej w dniu 22 maja 2019r. w godz. od 14.30-16.10 w sali widowiskowej 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 – nieobecny.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Weber Roman - Prezes Koła Łowickiego nr 75 Knieja w Dolsku,
2. Zysk Grzegorz – Łowczy Koła Łowieckiego nr 76 Knieja w Książu Wlkp.,
3. Jankowiak Piotr – członek Wojskowego Koła Łowieckiego Kszyk we

Wrocławiu.

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

1. Spotkanie z gminnymi władzami Polskiego Związku Łowieckiego.
2. Opiniowanie projektów uchwał na IX Sesję Rady Miasta i Gminy w Dolsku.
a) w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dolsk publicznych przedszkoli

i innych form wychowania przedszkolnego.
b) w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dolsk.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Ustalenie tematu kolejnego posiedzenia komisji zgodnie z planem pracy.

Przewodniczący Komisji poinformował zebrane osoby o obowiązku informacyjnym
i zapisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych. Przedstawiciele Kół Łowieckich wyrazili zgodę na upublicznienie swoich
danych osobowych.

Ad. 1. Spotkanie z gminnymi władzami Polskiego Związku Łowieckiego.
· Zysk Grzegorz – Łowczy Koła Łowieckiego nr 76 Knieja w Książu Wlkp.

poinformował, że koło działa na terenie czterech gmin: Książ Wlkp., Dolsk, Śrem,
Jaraczewo. Użytkuje dwa obwody łowieckie nr 323 i 326. Następnie odczytał
informację z działalności, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

· Weber Roman - Prezes Koła Łowickiego nr 75 Knieja w Dolsku poinformował,
że dziś koło gospodaruje na dwóch obwodach o łącznej powierzchni 8850 ha. Obwód
1 o powierzchni ogólnej 5400 ha, w  tym powierzchnia użytków rolnych 4782 ha,
powierzchnia leśna 532 ha, powierzchnia wód 86 ha. Obwód 2 o powierzchni ogólnej
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3450 ha w tym powierzchnia użytków rolnych 2512 ha, powierzchnia leśna 680 ha,
powierzchnia wód 258 ha. Koło prowadzi działalność na terenie gmin Dolsk i Gostyń.
Na dzień dzisiejszy koło liczy 42 członków, z czego 2 jest niemacierzystych. Oprócz
działalności typowej Koło Łowieckie Knieja w Dolsku prowadzi również działalność
edukacyjną. W 2002 roku powstała ścieżka edukacyjna Miranowo licząca 2,5 km.
Corocznie z tej formy edukacji korzysta ok. 1000 dzieci z okolicznych miejscowości
jak  Dolsk,  Śrem,  Kórnik,  Gostyń.  Nadleśnictwo  wybudowało  wiatę,  w  której
odbywają się zajęcia  oraz różne festyny.
Zadania Koła Łowieckiego wyznaczone w rocznym planie łowieckim, które muszą
zostać zatwierdzone przez nadleśnictwo  zostają w 90 %  zrealizowane. Odstrzał
dzików został wykonany zgodnie z rocznym indywidulanym planem i nie musiały być
prowadzone odstrzały dodatkowe. Prezes R. Weber poinformował, że ogólne cele
i założenia koła zostają zrealizowane na wyznaczonym poziomie. Od marca 2018 roku
obowiązuje nowe prawo łowieckie, które wprowadziło zmiany w działalności
statutowej kół. W ciągu roku ustawa ta była zmieniania 4 razy, ale nadal jest brak
konkretnych rozwiązań w kwestii szacowania szkód łowieckich. Koła łowieckie
utrzymują się tylko ze składek członkowskich.

· Jankowiak Piotr – członek Wojskowego Koła Łowieckiego nr 425 we Wrocławiu
Kszyk. Obecnie Koło zrzesza 47 członków. Koło gospodaruje na 2 obwodach: -
obwód 328  Dolsk o pow. 3960 ha w tym 1500 ha lasu;- obwód 139 Dziadów Most
o pow. 4630 ha w tym 1035 lasu. Obwód 328 obejmuje gminy Borek Wlkp., Książ
Wlkp. i Dolsk. W obwodzie poznańskim działa 24 członków koła, a w obwodzie
oleśnickim 23 członków. Obwód 328 jest to obwód bardzo dobry, z którego corocznie
udaje się pozyskać 87-90 szt. jelenia. Założone corocznie plany zostają  zrealizowane
na  poziomie  90  %.   Na  terenie  Ostrowieczna  koło  posiada  ostoję z  wiatą,  gdzie
również są organizowane spotkania edukacyjne dla szkół i przedszkoli. Dodatkowy
odstrzał dzików generuje wysokie koszty, których nie są w stanie pokryć wyższe
stawki proponowane przez nadleśnictwa. Miasto Dolsk zostało wyłączone
z polowania na dziki, ale obecnie coraz częściej zdarzają się sytuację, w których
zwierzęta podchodzą pod domostwa.

· Przedstawiciele Kół Łowieckich proszą o zwrócenie uwagi na działalność edukacyjną
kół, która przedstawia różne aspekty pracy myśliwego i zadania, którymi członkowie
kół się zajmują. Często jest przedstawiany negatywny obraz myśliwego, pojawiają
się problemy związane z przeprowadzaną nagonką przez mieszkańców, którymi
kierują negatywne odczucia związane z pracą myśliwego. Dziki się urbanizują,
szukają bezpiecznych miejsc i wchodzą do miast, gdyż to my - ludzie zabieramy
im przestrzeń, budując się na terenach, które do tej pory były zarezerwowane dla nich
i zwierzęta czują się ich właścicielami. Sarna tam, gdzie się urodzi, tam również
bytuje, wilki wchodzą do miast, gdyż szukają pożywienia, łosie powodują poważne
szkody w lasach i uprawach polnych. Bez pomocy myśliwych nie poradzimy sobie
z rozrostem stad wilków, które zaczynają się pojawiać w okolicznych miastach.
Ludzie budując domostwa w okolicy lasów muszą się liczyć z tym, że zajmują tereny
na których do tej pory przebywały zwierzęta, ok. 10 % zwierząt też z tego tytułu
zginie pod kołami samochodów.
Koła myśliwskie utrzymują się tylko i wyłącznie ze składek członkowskich
oraz dochodów z odstrzału zwierzyny i ewentualnych darowizn. Funkcjonują one
z tych pieniędzy i zamykają swoje budżety na zero. W społeczeństwie jest bardzo
duża presja rolników i koła łowieckie płacą odszkodowania za spowodowane przez
zwierzęta leśne szkody w uprawach. Szkody łowieckie są zawsze indywidualnie
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szacowane, choć coraz częściej zdarzają się przypadki, że rolnicy chcą z tego tytułu
uzyskać dodatkowe źródło dochodu. Ważne jest uświadamianie rolników i współpraca
pomiędzy nimi a  myśliwymi.
Przedstawiciele Kół Łowieckich zgodnie powiedzieli, że łowiectwo to przyjemna
pasja. Kultywowane są i przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje myśliwskie,
zwyczaje, wszystkich myśliwych obowiązuje rygorystyczny kodeks postępowania.
Prezes Zarządu Głównego kładzie duży nacisk na edukację społeczeństwa, Zarząd
Główny w Lesznie organizuje piknik myśliwski, w Książu Wlkp. corocznie
organizowany jest bal myśliwski, w którym uczestniczy bardzo dużo chętnych,
również w Gądkach organizowany jest piknik myśliwski. Jankowiak Piotr, członek
Wojskowego Koła Łowieckiego Kszyk przypomniał, że osobiście brał udział
w pokazach i festynach organizowanych przez tutejsze Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich w Dolsku, gdzie przedstawiał zalety gry na rogu myśliwskim, gdyż
sam należy do grona sygnalistów myśliwskich. Wszystkie te działania mają na celu
oswojenie społeczeństwa z tematem myślistwa i pokazanie jego zalet.
Radny F. Szczepaniak prosił o odpowiedź na pytanie, jak przebiega współpraca
z tutejszym Urzędem.
Prezes Koła Łowieckiego nr 75 Knieja w Dolsku R. Weber, poinformował
że współpraca zawsze przebiegała bez zakłóceń. Nigdy nie występowały żadne
problemy, Burmistrz H. Litka sam należał do Koła Łowieckiego, więc doskonale
rozumiał, jak ważna jest współpraca pomiędzy wszystkimi organami.
Radny J. Woroch wysunął propozycję do rozpatrzenia przez Nadleśnictwo Piaski,
aby stworzyć wokół jeziora ścieżkę edukacyjną dla osób biegających i rowerzystów.
R. Weber odpowiedział, że propozycja jest bardzo ciekawa, ale należy się z takim
wnioskiem zwrócić do Kierownictwa Nadleśnictwa. Również J. Woroch uważa,
że dzięki współpracy w Nadleśnictwem można wyeksponować najwyższy punkt
w powiecie śremskim znajdujący się w Ostrowiecznie, który wznosi się na wysokość
149 m n.p.m.

Przewodniczący Komisji J. Woroch podziękował zaproszonym gościom za udział
w posiedzeniu komisji.

Przystąpiono do omawiania kolejnego punktu z porządku obrad.

Ad.2. Opiniowanie projektów uchwał na IX Sesję Rady Miasta i Gminy w Dolsku.
a) w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dolsk publicznych

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Poinformowała,
że te 2 uchwały, które będą przedstawione na najbliższej sesji, zamykają cykl uchwał
związanych ze zmianami i przystosowaniem sieci przedszkoli i szkół do obowiązujących
przepisów. Zgodnie z przedstawionymi zapisami w paragrafie 1 sieć przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Dolsk będzie się przedstawiać następująco:
1) Przedszkole „Stokrotki” w Dolsku z siedzibą: 63-140 Dolsk ul. Śremskie Przedmieście 35,
a) Przedszkole w Wieszczyczynie z siedzibą: Wieszczyczyn, ul. Księdza Marciniaka 35,
 63-140 Dolsk,
b) Przedszkole w Ostrowiecznie z siedzibą: Ostrowieczno 34, 63-140 Dolsk,
c) Przedszkole w Małachowie z siedzibą: Małachowo 36, 63-140 Dolsk,
d) Przedszkole w Mszczyczynie z siedzibą: Mszczyczyn, ul. Szkolna 4, 63-140 Dolsk,
e) Punkt Przedszkolny w Międzychodzie z siedzibą: Międzychód 42, 63-140 Dolsk.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
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Wyniki głosowania:
1. Woroch Jacek - za
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia - za
3. Gmerek Monika - za
4. Szczepaniak Filip - za
5. Nawrot Romuald – nieobecny.

Projekt uchwały został zaakceptowany 4 głosami „za”.

b) w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dolsk.

Sekretarz M. Godawa poinformowała, że projekt uchwały dostosowuje sieć szkół
podstawowych do obowiązujących przepisów. Obowiązek podjęcia przez organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół
podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych wynika
wprost z przepisu art. 39 ust 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), zgodnie z którym, rada gminy podejmuje uchwałę
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych. Obecnie funkcjonująca sieć szkół podstawowych działa
w oparciu o uchwałę Nr XXIX/191/17 Rady Miasta i gminy Dolsk z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego, która obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Po zmianach organizacyjnych, wynikających z reformy systemu oświaty wprowadzonej
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe, na terenie gminy Dolsk z dniem
1 września 2019 roku pozostaną dwie szkoły podstawowe:
a) Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku,
b) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie wchodząca w skład Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Masłowie.
Ośmioletnie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Dolsk są szkołami o pełnej
strukturze organizacyjnej, obwód szkół nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnie
obowiązującego. Szkoła Podstawowa w Dolsku funkcjonować będzie w obecnym budynku
(ul. Kościańska 4) oraz w budynku włączonego gimnazjum (ul. Kościańska 8a) – obiekty
położone są w bezpośredniej bliskości (dzieli je obszar boiska szkolnego), natomiast
lokalizacja Szkoły Podstawowej w Masłowie pozostanie bez zmian. Docelowo – analizując
strukturę demograficzną - w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku
będzie funkcjonowało ok. 16 oddziałów (średnio po 2 na każdym poziomie), a liczba uczniów
oscylować będzie w granicach 320. W przypadku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Masłowie przewidywana struktura to 8 oddziałów z liczbą uczniów w granicach 120-130.
Gmina, w każdym przypadku ustawowego obowiązku, zapewnia uczniom, których droga
do szkoły przekracza limity kilometrów przewidziane ustawą tj. 3 km dla uczniów klas I-IV,
a 4 km dla uczniów klas V-VIII, dowóz dwoma autobusami szkolnymi. Sekretarz
poinformowała, że wszystkie wymagane prawem opinie uzyskały pozytywna akceptację
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia
głosowania.
Wyniki głosowania:

1. Woroch Jacek – za
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia – za
3. Gmerek Monika – za
4. Szczepaniak Filip – za
5. Nawrot Romuald –nieobecny.
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Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie 4 głosami „za”

Ad.3. Odczytanie i zaakceptowanie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 17 kwietnia
2019 roku.

Przewodniczący Komisji J. Woroch zapoznał radnych z protokołem z posiedzenia Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa nr RF. 0012.3.5.2019, który
w przedstawionej formie został przyjęty 4 głosami „za”.

Ad.4. Ustalenie tematu kolejnego posiedzenia komisji zgodnie z planem pracy.
Przewodniczący J. Woroch odczytał wniosek złożony przez radnego K. Mejzę, który został
skierowany do Komisji Oświaty. Po zapoznaniu się z jego treścią członkowie komisji ustalili,
że wspólnie z Komisją Budżetu i Spraw Gospodarczych zajmą się tematem poruszanym
we wniosku, dotyczącym nawadniania i ewentualnej budowy studni głębinowej.
Termin posiedzenia został wyznaczony na dzień 12 czerwca 2019 roku godz.14,00.
Jednocześnie na posiedzeniu będą poruszane następujące punkty z planu pracy komisji:

1. Wysłuchanie informacji na temat stanu przygotowań do imprezy „Wianki 2019”
oraz propozycji imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
organizowanych w czasie wakacji letnich.

2. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie wraz z budową sali
gimnastycznej – kontrola realizacji procesu projektowego.

3. Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw,
utwardzenia terenu oraz budowa parkingu w miejscowości Księginki – kontrola
procesu wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją wydatkowania
przeznaczonych środków.

4. Sprawy bieżące.
Na spotkanie zostaną zaproszeni: Adrian Gościniak, Witold Opielewicz, Daria Rosiak
oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

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


