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RF.0012.2.13.2021.KRiOŚ
RF.0012.1.14.2021.KBiSG
RF.0012.3.9.2021.KOKSiSS

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw

Społecznych
odbytego w dniu 22 listopada 2021 roku

w godz. od 15:30 – 17:00

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
1) Taciak Paweł
2) Taciak Szymon
3) Woroch Jacek
4) Rzepczyński Jan,
5) Nawrot Romuald,
6) Czaplicka Zaremba Sylwia,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

oraz przedstawiciele Urzędu:
1) Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2) Mirella Godawa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
3) Maria Woroch – Zastępca Kierownika Referatu Finansowego.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany Radny Paweł Taciak. Powitał zebrane osoby
i poinformował, że przedmiotem obrad posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał
przedstawionych na XXXVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,
b) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami na rok 2022,
c) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
d) w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy

zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Dolsk oraz określenia warunków i
sposobu ich przyznawania,

e) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,

f) w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia
2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z
prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
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bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji
międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju,

g) Opracowanie planów pracy komisji na 2022 rok.

Ad. a) omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i
gminy Dolsk na 2021 rok.
Projekt uchwały omówiłam Zastępca Kierownika Referatu Finansowego Maria Woroch.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 28 014 401,61 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi zgodnie z załącznikiem nr 1;
odpowiednio:
700 Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - zwiększa się planowane dochody w § 0760 (Wpływy tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności ) o kwotę 126 901,00 zł,
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych:
- zwiększa się planowane dochody w § 0360 (Wpływy z podatku od spadków i darowizn)
o kwotę 12 000,00 zł, - zwiększa się planowane dochody w § 0500 (Wpływy z podatku od
czynności cywilno-prawnych) o kwotę 21 000,00 zł,
W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - zwiększa się planowane dochody w § 0020 (Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych) o kwotę 17 000,00 zł,
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80195 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane dochody w § 0960 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę 7 528,00 zł,
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:
 - zwiększa się planowane dochody w § 2030 (dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych) o kwotę 5 651,61 zł.
Dochody bieżące po zmianie wynoszą 27 830 632,44 zł .

Plan wydatków po zmianach wynosi 28 232 963,25 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z
załącznikiem nr 2; odpowiednio:
010 Rolnictwo i łowiectwo
W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

 - zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 40 000,00 zł na opracowanie projektu sieci wodociągowej w Lubiatówku
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600 Transport i łączność
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 20 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o
kwotę 50 000,00 zł na opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Międzychodzie
750 Administracja publiczna:
W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

 - zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o
kwotę 34 000,00 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie
społeczne) o kwotę 5 800,00 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (składki na
Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 1 000,00 zł, - zwiększa się planowane
wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 5 651,61 zł - zwiększa się
planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 10 000,00 zł,
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80104 Przedszkola:

 - zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 556,04 zł -
zwiększa się planowane wydatki w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych) o kwotę 4 443,96 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

 - zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 6
800,00 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 6
389,00 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych) o kwotę 4 474,80 zł na wniosek sołectwa Błażejewo,
 W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg:
 - zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 7 240,00 zł,
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

 - zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
674,80 zł na wniosek sołectwa Błażejewo,
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92604 Kultura fizyczna:

 - zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2
000,00 zł na wniosek sołectwa Błażejewo,

Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 27 312 952,28 zł.
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 920 010,97 zł.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem
projektu  pierwszej uchwały.
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Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:
1. Paweł Taciak - za
2. Jacek Woroch - za
3. Szymon Taciak – za

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Ad. b) w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004
r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska
dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na
rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju
Projekt uchwały przedstawiła Burmistrz Miasta i Gminy Barbara Wierzbińska.
Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z
prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi
zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Gaju zawarte zostało w 2004 r. na czas nieokreślony.
Przyjęcie treści kolejnego aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r.
podyktowane jest wystąpieniem z niego z końcem 2021 r. Miasta Kościan oraz gminy Krobia.
Ponadto wolę uczestnictwa w porozumieniu międzygminnym wyraziły gminy: Dobrzyca,
Jaraczewo i Wierzbinek.
Powyższe spowodowało konieczność uporządkowania i aktualizacji zapisów dotyczących
sposobu rozliczeń i partycypacji uczestników porozumienia w całkowitych kosztach
utrzymania schroniska.
Dla budżetu gminy Śrem będzie to skutkować wzrostem udziału w kosztach utrzymania
schroniska z 31 % do 34 % całkowitych kosztów utrzymania, natomiast dla pozostałych gmin
- uczestników porozumienia udział w kosztach utrzymania schroniska przedstawiać się będzie
następująco: gmina Książ Wlkp. 7 %, gmina Dolsk 5 %, gmina Brodnica 4 %, gmina
Czempiń 9 %, gmina Kościan 13 %, gmina Krzywiń 8 %, gmina Dobrzyca 7 %, gmina
Jaraczewo 7 %, gmina Wierzbinek 6 % całkowitych kosztów utrzymania Międzygminnego
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Ustalenie udziału w kosztach opiera się o
udział procentowy z uwzględnieniem liczby mieszkańców poszczególnej gminy.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania
nad zaakceptowaniem projektu  pierwszej uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:
1. Paweł Taciak - za
2. Jacek Woroch - za
3. Szymon Taciak – za

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.
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Ad. c) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
Projekt uchwały przedstawiła Zastępca Burmistrza Mirella Godawa.
Zgodnie z brzmieniem art. 8. ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych, czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza związane z nawiązaniem
i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, z tym że
wynagrodzenie burmistrza ustala rada gminy, w drodze uchwały.
W dniu 1 listopada 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 września 2021 roku o
zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz
niektórych innych ustaw oraz równolegle przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25
października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które
wprowadzają nowe wartości w zakresie kwot minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia
dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz kwot
maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego przewidzianego dla tych
osób.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie nowej uchwały, określającej wynagrodzenie
dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk od dnia 1 sierpnia 2021 roku, zgodnie z zapisem art. 18
ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834), aby
dostosować wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk do minimalnej wysokości, w
jakiej przepisy powszechnie obowiązującego prawa kształtują wysokość wynagrodzenia
wójta/burmistrza w gminie do 15 tys. Mieszkańców.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem
projektu  uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:
1. Paweł Taciak – za,
2. Jacek Woroch – za,
3. Szymon Taciak – za,

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Ad. d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
Projekt uchwały omówił Radny J. Woroch.
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) Rada Miasta i Gminy uchwala
corocznie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii.
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W programie tym zostały wytyczone główne kierunki działań profilaktycznych oraz działań
mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień i kierunki pomocy rodzinom osób
uzależnionych.
Program jest kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach poprzednich, określa zakres
i  formę realizacji  zadań wynikających  z  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i
naprawczych, zmierzających do zapobiegania powstawania nowych problemów i
zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku.
Z mocy ustawy inicjatorem i koordynatorem realizacji zadań jest Miejsko-Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Dolsk.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem
kolejnego projektu uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych:
1. Jacek Woroch – za,
2. Sylwia Czaplica - Zaremba – za,
3. Romuald Nawrot – za,
4. Monika Gmerek – nieobecna,
5. Filip Szczepaniak – nieobecny.

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.

Ad. e) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami na rok 2022.
Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza Mirella Godawa.
Obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zawarty został
w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).
Program współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie
współpracy z tymi podmiotami w danym roku oraz stanowi uszczegółowienie przedmiotu tej
współpracy, określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Dolsk z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizację zasad partnerstwa i
jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz
gminy do dysponowania środkami publicznymi.
Wymienione w programie współpracy zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach
działalności pożytku publicznego, które wymienione zostały w § 4 ust. 1 ustawy o
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i jednocześnie stanowią katalog zadań,
które gmina Dolsk wskazała jako własne priorytety.
Po konsultacjach przeprowadzonych w dniach od 14 października do dnia 28 października
2021 r. dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami na 2022 r., zgodnie z uchwałą Nr LI 328/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 06 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, wobec braku zastrzeżeń, uwag i opinii - nie wprowadzono
żadnych zmian do projektu przedmiotowej uchwały.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania
nad zaakceptowaniem kolejnego projektu uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych:
1. Jacek Woroch – za,
2. Sylwia Czaplica - Zaremba – za,
3. Romuald Nawrot – za,
4. Monika Gmerek – nieobecna,
5. Filip Szczepaniak – nieobecny.

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.

Ad. f) w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Dolsk oraz określenia warunków i sposobu ich
przyznawania.
Projekt kolejnej uchwały także omówiła Zastępca Burmistrza Mirella Godawa.
Zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1762) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do
świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły zobowiązane zostały do
corocznego przeznaczania w swoich budżetach odpowiednich środków finansowych z
przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz
określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i
sposobów ich przyznawania.
Na podstawie art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela kompetencje wynikające z
powyższego przepisu przysługują organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego.
Celem podjęcia nowej uchwały w tej materii jest usystematyzowanie i ujednolicenie
dotychczasowych zapisów oraz dostosowanie ich do norm kompetencyjnych wynikających z
art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz.
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1762). Uporządkowane zostały zapisy dotyczące zakresu przyznawania pomocy zdrowotnej,
określono terminy składania i rozpatrywania wniosków.
W związku z faktem, że nauczyciele szkół prowadzonych przez gminę Dolsk nie przynależą
do związków zawodowych, projekt uchwały nie podlegał konsultacjom ze związkami
zawodowymi.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem
kolejnego projektu uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych:
1. Jacek Woroch – za,
2. Sylwia Czaplica - Zaremba – za,
3. Romuald Nawrot – za,
4. Monika Gmerek – nieobecna,
5. Filip Szczepaniak – nieobecny.

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za” przy nieobecności 2 radnych.

Ad. g)  Opracowanie planów komisji na 2022 rok.

Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przystąpili do opracowania planu
pracy komisji na 2022 rok, który przedstawia się następująco:
1. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za okres 01.01.2021 –

31.12.2021.
2. Analiza sprawozdania finansowego oraz opiniowanie przez Komisję budżetu MiG za rok

2021.
3. Rozpatrzenie wniosków dotyczących oświetlenia ulicznego.
4. Przegląd wybranych świetlic wiejskich oraz placów zabaw na terenie gminy Dolsk.
5. Zapoznanie się ze stanem technicznym wybranych obiektów przedszkolnych na terenie

gminy.
6. Kontrola realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2022.
7. Przegląd boiska, hali sportowej oraz Orlika.
8. Opiniowanie budżetu oraz stawek podatkowych na rok 2023.
9. Plan pracy komisji na rok 2023.
10. Sprawy inne:
a) Opiniowanie materiałów kierowanych do Komisji przez Przewodniczącego Rady lub
Burmistrza, dotyczące działania Komisji,
b) Współpraca z pozostałymi komisjami w zakresie planowanych inwestycji oraz ich
realizacji.

Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie plan pracy na 2022 rok.
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Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przystąpili do opracowania planu
pracy komisji na 2022 rok, który przedstawia się następująco:
1. Opiniowanie wykonania budżetu za 2021 rok.
2. Objazd dróg gminnych w celu zapoznania się z ich stanem po sezonie zimowym.
3.Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynaryjnym, celem omówienia zagadnień

związanych z wirusem afrykańskiego pomoru świń - ASF.
4. Zapoznanie się ze stanem przygotowania do sezonu letniego plaży i obiektów znajdujących

się na niej.
5. Realizacja działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza.
6. Przedstawienie informacji z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przez

dyrektora tej jednostki.
7. Zapoznanie się z planami inwestycyjnymi na terenie gminy Dolsk.
8. Opiniowanie projektu budżetu na 2023 rok.
9. Opracowanie planu pracy na 2023 rok.
10. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji.

Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie plan pracy na 2022 rok.

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przystąpili do
opracowania planu pracy komisji na 2022 rok, który przedstawia się następująco:

1. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji pracy Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa  z okresu od 01.01-31.12.2021.

2. Kalendarz gminnych imprez sportowych - plan działań w roku 2022
– kierownik  MGOSiR.

3. Kalendarz wydarzeń kulturalnych z plan działań w roku 2022
 – dyrektor Biblioteki publicznej.

4. Przegląd i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Księginkach oraz
wybranych świetlic na terenie gminy jako głównego ośrodka życia kulturalnego.

5. Informacja Lekarza Rodzinnego "FAMILIA" o opiece zdrowotnej w tym
stomatologicznej w naszej gminie.

6. Funkcjonowanie szkolnych placówek oświatowych w gminie – wizyta w szkole
podstawowej w Dolsku oraz Masłowie.
– posiedzenie wyjazdowe

7. Zapoznanie się z działalnością przedszkoli na terenie gminy.
8. Stan bezpieczeństwa publicznego – informacja dzielnicowego z terenu gminy Dolsk.
9. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz wysłuchanie informacji z ich

działalności na terenie gminy.
10. Ocena funkcjonowania sportu w gminie. Przegląd boiska, hali sportowej oraz Orlika.
11. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w gminie Dolsk.
12. Wysłuchanie informacji na temat przyznanych stypendiów  sportowych.
13. Podsumowanie działalności sportowej i kulturalnej w 2022 roku.
14. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2023.
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15. Opiniowanie materiałów kierowanych przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza
na sesje RMiG dotyczących zakresu działania Komisji Rady.

16. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na rok 2023.
17. Dodatkowe posiedzenia Komisji w razie doraźnych potrzeb oraz wspólne posiedzenia

z Komisjami Rady Miasta i Gminy.

Członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie plan pracy na 2022 rok.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.17.00 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie
Paweł Taciak

Protokolant
Julia Kotkowiak


