
P r o t o k ó ł nr 4 

 

  

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

w dniu 8 kwietnia 2015r. 

 

Komisja w składzie wg zał. listy obecności  

 

 Porządek posiedzenia komisji 

1.Wizytacja świetlic wiejskich  

a/Lubiatowo  

b/Mełpin  

c/Drzonek  

2. Ocena placów zabaw w tych miejscowościach     

 

1.Świetlica w Lubiatowie wraz z OSP. 

 

Świetlica pod względem organizowania czasu wolnego dla mieszkańców wioski działa 

prawidłowo, widać dobrą współpracę i aktywność Rady Sołeckiej z opiekunem świetlicy oraz 

z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej. W obiekcie panuje ład i porządek natomiast w 

poszczególnych pomieszczeniach jak i głównej sali świetlicy wymagane jest odnowienie 

ścian i sufitów (malowanie). Jednak przed odnowieniem pomieszczeń wymagana jest 

naprawa dachu, który według relacji sołtysa jest w bardzo złym stanie. Wokół świetlicy 

również jest porządek, urządzenia placu zabaw są zadbane i w dobrym stanie technicznym. 

Część tych urządzeń jednak nie spełnia już norm bezpieczeństwa z uwagi na materiał, z 

których został wykonany. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ich usunięcie i zakup 

wyposażenia, które spełnia normy bezpieczeństwa. 

 

2.Świetlica w Mełpinie. 

Świetlica jest zadbana, panuje w niej ład i harmonia. Zajęcia w świetlicy są tak ułożone aby 

uczestniczyć w nich mogły różne grupy wiekowe. Na uwagę zasługę fakt, iż w świetlicy 

integruje się mieszkańców poprzez udział w różnych lokalnych konkursach i zajęciach.  

W ostatnim, organizowanym przez parafię w Mórce mieszkańcy skupieni wokół świetlicy 



wzięli udział konkursie na największą i i najbardziej strojną palmę wielkanocną. Plac zabaw 

oraz boisko sportowe przynależne do świetlicy jest w dobrym stanie technicznym. 

 

3.Świetlica w Drzonku. 

Kolejna świetlica, którą odwiedziła Komisja to obiekt umiejscowiony w starym budynku lecz 

prezentujący się okazale. Elewacja oraz dach jest odnowiony. Budynek świetlicy jest 

ogrodzony co dodatkowo wpływa na bezpieczeństwo przebywających tam osób ze względu 

na sąsiedztwo ruchliwej drogi wojewódzkiej. Wewnątrz świetlicy widać dbałość o estetykę i 

aktualny wystrój pomieszczeń. Jedyny mankament, na jaką zwróciliśmy uwagę to wyraźne 

łuszczenie się farby przy podłodze w głównym pomieszczeniu świetlicy. Z relacji opiekuna 

świetlicy dowiedzieliśmy się, iż w najbliższym czasie przewiduje się podjąć prace naprawcze. 

W Drzonku urządzenia na placu zabaw są bezpieczne i w dobrym stanie technicznym. 
 
Na tym posiedzenie wyjazdowe komisji zakończono . 
 
 
 
Protokolant       Przewodniczący Komisji 
  
Stefania Gagat      Jacek Woroch  


