
1 
 

RF.0012.3.7.2020.KOKSiSS 
 

 
PROTOKÓŁ 

 
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbytego w dniu 

17 czerwca 2020 roku w godz. od 14.00-14.15 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- nieobecny. 

 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Ponadto w komisji udział wzięli: 

1. Godawa Mirella – Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk. 
 
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 wyrażenie opinii o przedstawionym 
projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Dolsk w roku 2020. 
Głos zabrała Sekretarz M. Godawa, która przedstawiła radnym projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem. Poinformowała, że zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
roku – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) Rada Miasta i Gminy może wyrazić, 
w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 
dni w roku kalendarzowym, określając jednocześnie sezon kąpielowy dla miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W dniu 21 maja 2020 roku do Burmistrza Miasta 
i Gminy Dolsk wpłynął wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Dolsku o utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Plaża 
Miejska w Dolsku” usytuowanego w Dolsku przy ul. Kościelnej w terminie od dnia 1 sierpnia 
2020 r. do dnia 30 sierpnia 2020 roku. Wniosek spełnił formalne wymogi przewidziane w 
przepisach w/w ustawy, a projekt uchwały został przedstawiony do zaopiniowania 
poszczególnym podmiotom wg treści art. 39 ust. 7 ustawy Prawo wodne. 
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad przedstawionym 
projektem uchwały. 
Wyniki głosowania: 

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

 
Projekt uchwały został zaakceptowany 4 głosami „za”. 
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Przewodniczący Jacek Woroch  podziękował wszystkim obecnym za udział i zakończył 
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.  
 
 
Protokolant       Przewodniczący Komisji 
Agnieszka Bąk      Jacek Woroch 
 
 
 
         


