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RF.0012.3.12.2020.KOKSiSS

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbytego w dniu
14 października 2020 roku w godz. od 14:15-16:15

w sali nr 15 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. Marta Boniec – pracownik ds. społecznych i zarządzania kryzysowego z Referatu

Spraw Obywatelskich,
2. Waldemar Wrotyński – Członek Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego
3. Witold Opielewicz – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Dolsku w mieniu Prezesa UKS Kusy p. Anny Klemskiej
4. Adrian Gościniak – Prezes LKS Zawisza Dolsk
5. Krystian Mejza – Radny

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Jacek Woroch powitał członków komisji, zaproszone osoby oraz pracowników i przedstawił
proponowany porządek obrad posiedzenia:

1. Spotkanie z gminnymi władzami Polskiego Związku Wędkarskiego
2. Wysłuchanie informacji na temat przyznanych stypendiów sportowych
3. Podsumowanie działalności sportowej klubu LKS Zawisza
4. Podsumowanie działalności sportowej UKS Kusy
5. Propozycje do projektu budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury, sportu i spraw

społecznych

Ad.1
Rozmowę rozpoczął Przewodniczący Komisji Jacek Woroch, wprowadzając w temat,
a jednocześnie prosząc o przedstawienie czym zajmuje się Polski Związek Wędkarski,
jaką pełni funkcję, co jest jego celem, jakie są osiągnięcia i z jakimi problemami obecnie
się boryka. Dodając, że ostatnie spotkanie ze związkiem miało miejsce dwa lata temu.
Głos zabrał Członek Zarządu Waldemar Wrotyński, informując iż związek w ramach działań
statutowych zajmuje się tematami związanymi z wędkowaniem oraz szeregiem dział
pobocznych m.in. zapewnieniem czystości wód. Każde koło ma powierzony akwen
pod opiekę, o który ma dbać pod względem wędkarskim jak również i wizualnym.
Prowadzone są przynajmniej dwa razy do roku sprzątania brzegów jezior w porozumieniu
z Urzędem Miasta, który zapewnia podstawienie kontener, a koło wykonuje prace
porządkowe z pomocą różnych innych użytkowników tej wody m.in.  żaglo-deskarzy
i członków klubu KRA. Wiele działań prowadzonych jest z poszerzaniem wiedzy
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oraz zachęcaniem dzieci i młodzieży do działań w ramach klubu i uczestnictwo w zawodach
organowych w ramach w/w, które organizowane są na szczeblach juniorskich i seniorskich.
Zdarza się też nieraz wziąć udział w zawodach na innych szczeblach w zawodach rejonowych
i okręgowych. Należy zwrócić uwagę, że klub boryka się z trudnościami pozyskania nowych
członów wśród młodzieży i dzieci, ponieważ nie wykazują chęci do aktywnego spędzania
czasu. Za pośrednictwem urzędu koło stara się organizować przedsięwzięcia,
dzięki którym chce zachęcić nowych adeptów. Dzięki tym działaniom zawiązała się szkółka
wędkarska, która oferuje szereg atrakcji, z częstotliwością spotkań dwa razy w tygodniu,
w których uczestniczyć mogą młodzi mieszkańcy gminy jak i również ościennych gmin.
Niestety z racji panującej pandemii działania szkółki zostały zawieszone. Raz do roku
organizowany jest Dzień Dziecka z wędką, oferujący zawody, cykl zabaw, nagrody.
Głównym celem tych działań jest oderwanie młodego społeczeństwa od środków masowego
przekazu m.in. telefonu, TV i internetu, które pochłaniają zdecydowanie za dużo czasu w
życiu tak młodych ludzi. Pan Waldemar Wrotyński podkreślił, że wraz z pozostałymi
członami stara się w młodych ludzi tchnąć ducha pasji i zaangażowania w rekreację oraz
przebywanie na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody.
Radny Woroch zapytał przedstawiciela koła czy jest kilka kół związku wędkarskiego
na terenie gminy podobnie jak kół łowieckich?
Waldemar Wrotyńskki poinformował iż na terenie gminy jest jedno koło, które ma pod swoją
opieką kilka akwenów wodnych pozostających w dzierżawie przez PZW. Wody należące
do rejony zrzesza 15 kół ościenny m.in. śremskie, kórnickie, rogalińskie. Związek
ma pod swoją opieką w ramach okręgu jezioro Dolskie Wielkie, Dolskie Małe, Ostrowieczko,
Lubiatowo i Brzednia. Inne jeziora na terenie gminy, które są wydzierżawiane
przez PZW należą do prywatnych dzierżawców.
Przewodniczący zapytał czy jako opiekunowie w/w jezior mają jakieś obowiązki?
W. Wrotyński podkreślił, że wcześniej określił już jakie mają obowiązki względem dbałości
o otoczenie natomiast dodatkowo są odpowiedzialni za przygotowanie akwenu
oraz stanowisk do zawodów,  monitorowanie pod względem fito-sanitarnym stanu wód,
dbałością o odpowiednie korzystanie z tych wód, kontrolowaniem wędkujących czy zgodnie
z regulaminem i przepisami wykorzystują sztukę wędkarską.
Czy istnieje takie zjawisko jak kłusownictwo zapytał Jacek Woroch?
Członek Związku Wędkarskiego odpowiedział, że tak ma miejsce kłusownictwo ale działania
straży rybackiej mają za zadnie wyeliminować to zjawisko by się nie poszerzało. Działania
te podejmuje straż Państwowa oraz społeczna członków związku, która ściśle ze sobą
współpracuje. Zaznaczyć należy iż ten proceder ma obecnie mniejsze swoje poczynania,
aczkolwiek należy nadal być czujnym w tym temacie.
Radny Filip Szczepaniak zapytał o liczbę członków w kole?
Pan Waldemar odpowiadając na pytanie podał liczbę 500 członków, która zdaniem
reprezentanta koła jest dużą liczbą, w której skład wchodzą mieszkańcy naszej gminy, letnicy
z różnych części kraju, którzy płacą składki, a te zasilają w części związek a w części okręg.
Każdy okręg ma swój operat wodno-prawny, na podstawie którego określa jakim materiałem
zostanie jezioro zarybione, presję wędkarską oraz uwarunkowania, typy danego jeziora.
Przewodniczący dopytał jeszcze czy organizowane konkursy/ zawody są wyłącznie
w zakresie związku czy również poza nim?
Podstawowy terminarz zawodów dotyczy wyłącznie członków koła, natomiast są również
zawody na szczeblach rejonu, zawody towarzyskie. Z zawodów w ramach koła wyłania
się wędkarza roku, mistrz koła oraz również mają miejsce zawody o puchar burmistrza,
który zostaje wręczany podczas corocznych Dni Dolska z rąk Burmistrza Gminy.
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Członek koła przekazał również informację, że w planach będą chcieli rozszerzać
swoje działania, poszerzać wiedzę młodzieży oraz dzieci i w ślad za ościennymi kołami
będę organizować dla w/w spotkania w szkołach żeby zainteresować tematem wędkarstwa.
Przewodniczący pogratulował osiągnięć, przyznał że dobrym kierunkiem będzie trafienie
do uczniów szkół oraz podziękował za przybycie i poświęcony czas.
Pan Waldemar Wrotyński opuścił posiedzenie.

Ad.2
Przewodniczący poprosił pracownika urzędu miasta ds. społecznych i zarządzania
kryzysowego z Referatu Spraw Obywatelskich o zabranie głosu oraz przedstawienie
informacji na temat przyznanych stypendiów sportowych.
Głos zabrała Marta Boniec informując iż zawodnicy z Gminy Dolsk mają dwie możliwości
w roku złożenia wniosku o stypendia do 7 grudnia i 7 czerwca. W styczniu tego roku
wypłacone zostały dwa stypendia sportowe  za osiągniecia w taekwondo nieolimpijskim,
stypendia w wysokości  na 5 miesięcy po 200 złotych wypłacone jednorazowo, wnioski
złożyło dwóch rodziców dla swoich dzieci. W tym roku można było złożyć wniosek
o stypendium sportowe do 7 czerwca za osiągnięcia od grudnia do maja, wpłynął tylko jeden
wniosek, który złożył rodzic w imieniu dziecka, niestety zawodnik nie osiągnął minimalnych
wyników, które zgodnie z uchwałą kwalifikowały by się do przyznania stypendium
sportowego. Także na ten rok można podsumować iż bardzo skromnie w temacie
wpływających wniosków, teraz czekamy na okres osiągnięć na zakres od czerwca
do listopada kiedy będą mogli zdobywać osiągnięcia i składać wnioski do 7 grudnia.
Przewodniczący należy również do Komisji Stypendialnej i zabierając głos podziękował
przedmówczyni, podkreślił iż w innych latach było dużo więcej wniosków, z myślą o tym
że będzie tendencja rosnąca  natomiast zauważamy że jest niestety malejąca. Trudno określić
co jest przyczyną takiego zjawiska, natomiast nie tracimy ducha nadziei, iż młodzież będzie
chciała spędzać czas aktywnie i zdobywać nowe osiągniecia.
Pani Marta Boniec opuściła  posiedzenie.

Ad.3
Przewodniczący komisji poprosił o głos Prezesa LKS Zawisza Dolsk.
Głos zabrał Pan Adrian Gościniak, który przedstawił sprawozdanie z działalności
LKS Zawisza Dolsk za rok 2020. Działalność klubu w roku bieżącym była bardzo
ograniczona
z powodu sytuacji epidemiologicznej panującej w naszym kraju i na świecie. Ćwiczących
zawodników w 2020 r. było ogółem 125, z czego w poszczególnych sekcjach trenuje:
Sekcja piłki nożnej: Senior 26 zawodników, Młodzik 15 zawodników, Orlik 12 zawodników,
Żak 13 zawodników; sekcja Jiu-jitsu 17 zawodników; sekcja żeglarska 20 zawodników;
sekcja Mażoretek 22 zawodniczki.
W dniach 19 i 21 stycznia br. odbył się turniej z okazji 75 rocznicy wyzwolenia Dolska,
w którym wzięli udział najmłodsi zawodnicy trenujący w klubie, dzieci rocznik 2008 zajęły
6 miejsce a w roczniku 2011-2012 turniej odbył się bez klasyfikacji.
31 stycznia br. w Sali w Dolsku odbyły się jednodniowe ferie dla wszystkich dzieci
trenujących w klubie, najmłodsi mieli okazje porozmawiać i wysłuchać dzielnicowego
na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki wsparciu Miejsko Gminnej
Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Dolsku udało się zakupić czapki
i kominy z elementami odblaskowymi, które zostały rozdane wszystkim zawodnikom.
22 lutego 2020 r. w Villa Natura odbył się coroczny Charytatywny Bal Sportu.
Podczas tej uroczystości zostali uhonorowani najlepsi zawodnicy poszczególnych sekcji piłki
nożnej, żeglarskiej oraz jiu-jitsu.
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Niestety od 12 marca do 19 maja 2020 roku z powodu wybuchu pandemii w całym kraju
zostały odwołane wszystkie rozgrywki ligowe turnieje i treningi. 19 maja br. treningi
w naszym klubie zostały wznowione.
15 sierpnia br. zawodnicy mogli po raz pierwszy w tym roku wybiec na boiska i rozegrać
swoje mecze ligowe. Obecnie drużyna seniorska występująca w A klasie zajmuje 6 miejsce
w tabeli.
Kolejna z grup, która po wznowieniu rozgrywek gra do dziś to Orlik, którzy na dzień
dzisiejszy zajmują 5 miejsce. Grupa Żaków także rozgrywa swoje turnieje raz na trzy
tygodnie lecz bez klasyfikacji końcowych.
Niestety w tym roku z powodu pandemii nie odbyły się coroczne imprezy, takie jak regaty
żaglo-deskarskie, turniej o puchar Ryszarda Ciszewicza.
Sekcja mażoretek także z powodu pandemii nie mogła uczestniczyć w żadnych zawodach,
turniejach, pokazach. Obecnie odbywają się dwa razy w tygodniu treningi,
które mają przygotować dziewczęta do ewentualnych zawodów po ustąpieniu pandemii.
Sekcja Ju-jitsu wznowiła treningi od września, które odbywają się trzy razy w tygodniu.
Największym sukcesem odniesionym w bieżącym roku jest zdobycie przez jedną
z zawodniczek Ju-jitsu złotego medalu w pucharze Polski No Ju-jitsu 26 września w Luboniu.
Po krótce A. Gościaniak przedstawił dotychczasową działalność, która z racji panującej
pandemii była zupełnie inna niż we wcześniejszy latach. Wszystkie rozgrywki w klubie
zostały odwołane, treningi się nie obywały, po powrocie niestety nie wszystkie dzieci
powróciły od razu na treningi. Mażoretki miały w tym roku pojechać na swoje pierwsze
prawdziwe zawody, ich przygotowanie można było określić na bardzo wysokie, natomiast
sytuacja w kraju popsuła wielomiesięczne przygotowania.
Jaka jest punktacja, jaki przedział wiekowy zapytał przewodniczący komisji?
Prezes odpowiadając poinformował, że jest nowy sezon, punktacja zostaje naliczana od zera;
wcześniejszy sezon został przerwany, teraz wznowiony ale już z zerową punktacją
od 15 sierpnia 2020 r. Mimo trudnej sytuacji najważniejsze jest żeby dzieci trenowały,
grały oraz doskonaliły swoje umiejętności.
Głos zabrał Pan R. Nawrot pytając czy mażoretki tworzą jedną grupę czy są podzielone
wiekowo oraz kto zajmuje się prowadzeniem treningów i czy posiadają stroje?
Pan Adrian odpowiedział że dziewczyny składające się na drużynę mażotetki zostały
podzielone na kadetki i juniorki, trenują dwa razy w tygodniu, najpierw jedna grupa później
druga, każda grupa ma swoje układy wg swoich możliwości. Dziewczyny trenowane
są przez Panią, która od lat zajmuje się w/w tematem, utytułowana, która startowała
w wielu konkursach, zdobywając osiągnięcia oraz tytuł trenerski. Z perspektywy rodziców,
dzieci oraz prezesa jest kompetentną osobą, z którą współpraca jest oceniana pozytywnie.
Mimo początkowo mieszanych odczuć zorganizowania sekcji mażoretek odbiór społeczny
przyniósł
duże zainteresowanie, a postępy są aż szokujące że poziom umiejętności zaczynających
dopiero dziewczyn jest tak wysoki. Stroje zostały zakupione dzięki pomocy oraz wsparciu
finansowemu Miejsko Gminnej Komisji rozwiązania problemów alkoholowych w Dolsku.
Wszystkie dziewczyny tworzące grupę mażoretek są wpisane do związku mażoretek,
co w przyszłości będzie wiązało się z mniejszymi opłatami wpisowymi w uczestnictwie
w zawodach, ponieważ część kosztów wówczas pokrywa związek.
Radny Filip Szczepaniak zapytał czy już są jakieś poczynienia w temacie poboru wody
do zraszania/ nawadniania boiska sportowego.
Prezes odpowiedział, że póki co są w czasie testowania różnych możliwości podlewania,
podejmują próby by pobór wody nie był bardzo duży i zasób czynnika ludzkiego
do obsługiwania maszyny/urządzenia nie był pochłaniający jedną osobę wiele godzin
czy cały dzień.
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Radny Krystian Mejza zapytał ilu jest obecnie trenerów i czy mają pomoc medyczną
zapewnioną?
A.  Gościaniak  poinformował,  że  klub  obecnie  współpracuje  z  czterema  trenerami  a  pomoc
medyczna również jest zapewniona.
Rani podkreślili, że bardzo interesują ich poczynania marożetek i bardzo było by miło ujrzeć
ich występ na najbliższej możliwej imprezie okolicznościowej w gminie.
Prezes zapewnił, że jeśli będą możliwe występy z racji panującej sytuacji możoretki z miłą
chęcią zaprezentują swoje umiejętności .

Ad. 4
Przewodniczący komisji poprosił o głos Prezesa UKS Kusy p. Annę Klemską, w której
imieniu stawił się Witold Opielewicz Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dolsku
Głos zabrał Pan Witold Opielewicz, który w imieniu Pani Prezes przedstawił sprawozdanie
z działalności klubu w latach 2019 i 2020. Klub UKS Kursy jest klubem wielosekcyjnym,
a jego działanie nastawione jest przede wszystkim na rekreację, sportowe rzeczy związane
są ze sportem amatorskim. Najważniejszym punktem roku dla klubu jest Memoriał Michała
Stryczyńskiego, w zasadzie pod kontem tego memoriału klub powstał. W 2019 roku podczas
przygotowywania do 25 z kolei memoriału i dolskiej dychy klub napotkał na prawne
oraz finansowe bariery na zorganizowanie biegu. Z racji nowych wymogów przez służy
porządkowe w temacie zabezpieczania trasy klub finansowo nie podołał i bieg został
odwołany; natomiast Memoriał się obył na boisku szkolnym. Z perspektywy czasu klub
wywnioskował iż mimo braku w/w biegu Memoriał całkiem fajnie wypadł,
ponieważ uczestników było bardzo dużo, medali zabrakło potrzebne było ponad 400 szt.
a klub przygotował się na 300 szt. podobnie jak w latach ubiegłych. W 2020 roku klub
rozpoczął przygotowania do Memoriału od poszukiwania środków finansowych, ustalenia
jaki będzie harmonogram biegu, niestety sytuacja w kraju  nie pozwoliła na przeprowadzenie
biegu. Otrzymane w większej kwocie niż w zeszłym roku dofinansowanie ze Starostwa
Powiatowego  niestety z racji niewykorzystania zostało zwrócone. W 2019 roku miało
miejsce ok 15 różnych imprez organizowanych przez klub. UKS Kusy to klub
który ma bardzo dużą rozpiętość wiekową od przedszkolaka do seniora. Grupa seniorów
chętnie i aktywnie uczestniczy w imprezach rowerowych, zajęciach na siłowi i utworzona
została sekcja ping-ponga. Grupa młodzieży w siatkówkę przeszła do województwa,
po czym rozgrywki z racji pandemii zostały zaprzestane. Rozwinęła się sekcja babingtona
uczestnicy zostali mistrzami powiatu, finał województwa się nie odbył. Siatkówka halowa
działa prężnie, rozwija się i seniorzy regularnie trenują. Siatkówka plażowa w 2019 roku
również odnosiła sukcesy. Nowa rzecz mini siatkówka plażowa, nowa dyscyplina,
która mimo chęci nie mogła rozwinąć się w 2020 roku. Mistrzostwa Gminy Dolsk
obyły się, ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem. Letnia liga siatkówki plażowej liczyła
31 uczestników spotykających się przez cały okres letni również działała w 2020 roku, której
podsumowanie będzie w grudniu tego roku. W maju nie było oficjalnego rozpoczęcia sezonu
rowerowego jak wcześniej to miało miejsce. Zorganizowana została wycieczka do Cichowa,
tradycja od trzech lat, frekwencja uczestników zaskakująca, całe rodziny , mile spędzony
wspólny czas, należy ocenić bardzo pozytywnie.  W 2019 roku miało miejsce zakończenie
sezonu rowerowego w Dolsku, jubileuszowe 20, którego głównym organizatorem
była Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, pierwsze rowerowanie było w Dolsku
na Podrzekcie  20 temu, a w zeszłym rok zakończenie było na plaży miejskiej w Dolsku.
Klub planuje 11 listopada br. zorganizować turniej siatkówki męskiej na hali.
Dzień Seniora, z podkreśleniem dla naszych gminnych seniorów, po uzyskaniu zgody
i chęci przez uczestników. Zeszły rok pokazał się bardzo persektywistycznie dużo się działo,
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dawał nadzieję na kolejny jeszcze lepszy, natomiast sytuacja pokrzyżowała plany.
Klub nie zatrudnia trenerów, członkowie klubu dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami
z pozostałymi osobami. Podsumowując p. Witold podkreślił że klub UKS Kusy skupia swoją
działalność na Memoriale na który otrzymuje dotację ze starostwa i to jest największym
priorytetem, a na działalność bieżącą otrzymuje środki z urzędu gminy; działalność
ma charakter rekreacyjny i liczy na działania z inicjatywy członków i mieszkańców.
Brak pytań ze strony Radnych.
Przewodniczący Jacek Woroch  podziękował za przybycie A. Gościniakowi
i W. Opielewiczowi, którzy opuścili posiedzenie, a przewodniczący przeszedł do omawiania
kolejnego punktu obrad.

Ad. 5
Przewodniczący Pan Jacek Woroch rozpoczął dyskusję z pozostałymi członkami  komisji
w temacie propozycji do projektu budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury, sportu
i spraw społecznych.
J. Woroch wspomniał o wcześniejszym pomyśle dotyczącym profilu zaufanego, żeby nasza
gmina przystąpiła do programu potwierdzania profilu zaufania, który był już wcześniej
proponowany jednakże z  racji panującej sytuacji i rzadszych spotkań komisji
nie został przekazany do realizacji.  Propozycja ta wynika z możliwości zmniejszenia barier
dla mieszkańców, którzy m.in. będą mogli skorzystać z elektronicznego dowodu
rejestracyjnego i wielu innych, bądźmy bliżej do obywatela.
Kolejną propozycją wskazaną przez Przewodniczącego komisji jest wymiana ogrodzenia
boiska przy Szkole Podstawowej w Dolsku, który wymaga naprawy. Należy zwróci
na to uwagę nie tylko ze względów estetycznych ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa
dzieci uczęszczających do w/w szkoły.
Pan Jacek Woroch dopytał na jakim etapie jest obecnie temat związany z budową
sali przy Szkole Podstawowej w Masłowie, na jakim etapie są działania, co jest zatwierdzone
oraz jaki jest dalszy harmonogram działań?
Głos zabrał R. Nawrot, który określił że projekt został poddany weryfikacji, ale żeby zostały
podjęte jakiekolwiek działania jest wymagany wkład własny, a sytuacja finansowa gminy
póki co na to nie pozwala. Jedynymi możliwymi krokami w obecnej sytuacji jest próba
pozyskania środków z programów rządowych czy ministerialnych, które na bieżąco
są monitorowane. Jeśli będzie taka możliwość urząd podejmie próbę ich pozyskania.
Pan J. Woroch dopytywał czy jest możliwość żeby zacząć choćby od fundamentów,
czy na to stać obecnie gminę i czy jest taka możliwość, żeby sukcesywnie a małymi krokami
podjąć działania.
Do rozmowy włączył się rady Filip Szczepaniak, który z punktu budowlanego określił
ten pomysł za niezbyt trafny. Po pierwsze żeby rozpocząć jakiekolwiek pracę należy mieć
już decyzję, fundamenty też mają określoną trwałość a rozkładanie to w czasie nie będzie
procentowało pozytywnymi efektami. Natomiast każde podjęte działanie będzie wiązało
się  z zabezpieczeniem terenu w sposób bezpieczny dla uczęszczających tam dzieci,
by nie stwarzać zagrożenia, a trudno określić na jaki okres ilu lat będzie trzeba zamknąć
ten teren. Najlepszym pomysłem jest całościowe podejście do budowy a nie dzielenie
i rozdrabnianie na mniejsze tematy nie określając terminu zakończenia działań.
Póki co pozyskaliśmy wiedzę na temat koszów jakie będzie pochłaniała budowa i w obecnej
sytuacji należy poprzestać na tych działaniach zakończył p. Szczepaniak.
Kolejnym pomysłem jest zabezpieczenie w budżecie kwoty na tzw. fundusz remontowy
dla punktów przedszkolnych i przedszkoli na terenie gminy. W razie konieczności wykonania
prac natychmiastowych wynikających np. z zaleceń pokontrolnych, zmieniających
się przepisów wówczas  będzie łatwiej zgromadzić fundusze na te działania.
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Pomysł ten bardzo spodobał się pozostałym członkom komisji. Dodatkowo propozycją
kolejnych działań jest stworzenie planu naprawczego określającego stan przedszkoli,
żeby określić co w jakim czasie w miarę możliwości będzie wykonane, co da obraz stanu
i zasobów w/w placówek.
Komisja podkreślała, że czekają nas trudne chwile z racji panującej sytuacji w kraju
i na świecie, należy podjęć działania żeby znacząco  ograniczyć zbędne wydatki, sukcesywnie
podejmować działania kryzysowe zabezpieczające budżet gminy.

Wnioski komisji:
1. Umożliwienie petentom potwierdzenia profilu zaufanego w Urzędzie Miasta i Gminy

Dolsk,
2. Zaplanowanie w projekcie budżetu na rok 2021 środków finansowych przeznaczonych

na remont ogrodzenia oraz opłotowanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej
w Dolsku,

3. Wydzielenie dodatkowego – rezerwowego fundusz z przeznaczeniem na sytuacje
awaryjne, nieprzewidziane  w związku z funkcjonowaniem jednostek oświatowych
w gminie Dolsk.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.
Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za udział i zakończył posiedzenie Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Marta Polaszyk-Nowak Jacek Woroch


