P R O T O K Ó Ł nr 8

Z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych
odbytego w dniu 9 czerwca 2015 roku
Komisja w następującym składzie :
1.Jadwiga Chojnacka - Przewodnicząca Komisji
2.Jarosław Kaczmarek – członek komisji
3.Zenon Rusiak – członek komisji
4.Hieronim Szczepaniak – członek komisji
Lista obecności zał. nr 1 do protokołu
Ponadto udział w posiedzeniu komisji wziął
Pan Witold Opielewicz Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji .
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka powitała członków Komisji , oraz
zaproszone osoby i przedstawiła porządek posiedzenia komisji, który przedstawia się
następująco:
1.Przedstawienie przez Kierownika Opielewicza informacji nt. stanu
posiadania majątku jakim dysponuje MGOSiR oraz przygotowaniem tych obiektów
do sezonu letniego
2.Sprawy bieżące .
Zabierając głos Pan Opielewicz podziękował za zaproszenie na posiedzenie komisji
tym bardziej ,że członkami tej komisji są nowi radni tak ,że informacja o obiektach
jakimi zajmuje się MGOSiR pozwoli wszystkim na ocenę stanu tych obiektów.
Mamy na stanie dwie plaże ,ale należy tu mówić o tym ostrożnie o tych dwóch
plażach ,gdyż tylko plaża w Dolsku jest plażą z prawdziwego zdarzenia.
Jest to obiekt wyremontowany ,monitorowany wyposażony w plac zabaw zjeżdżalnię
,pomost oświetlony , siłownię napowietrzną oraz punkt gastronomiczny.
Wszystkie te obiekty są należycie utrzymane .

Problemem na tej plaży to wywóz nieczystości płynnych z szamba ,gdzie nie ma tu
bezpośredniego połączenia do kanalizacji .
W okresie letnim jest to duży problem ,nie ma tego kto wywieść a na dodatek pompa
tłoczna ,która się psuje kosztuje 800,-zł
Z utrzymaniem tego obiektu wiążą się też koszty np. nawiezienie około 100 – 200 ton
piasku ,naprawa lamp ulicznych
Radny Jarosław Kaczmarek – jest na tej plaży boisko do siatkówki plażowej ,czy tam
piasku wystarcza .
Pani Witold Opielewicz – tak piasku jest tam wystarczająco .
Radny Jarosław Kaczmarek – w budżecie jest zaplanowana kwota 50 tys. zł na
wykonanie dojazdu do plaży ,czy to będzie robione i kiedy .
Pan Witold Opielewicz – wykonanie tego zadania należy do Urzędu i mam nadzieję
,że zostanie wykonane .
Natomiast jeżeli chodzi o plażę na Podrzekcie to mamy tam w tej chwili naprawdę
mało obiektów do których należy plaża ,pole namiotowe ,pomost ,1 budynek
portierni ,ubikacje i parking przed wjazdem .
Pozostałe obiekty to obiekty prywatne w tym część na terenach leśnych.
Wszystkie sprawy związane z mediami jak z energią ,wodą i szambami zostały już w
tej chwili uregulowane .
Miejsko Gminny Ośrodek Sportu nie ma już tu żadnych trudności ,każdy płaci za
siebie .
Znajdujący się tam pomost nie jest w zbyt dobrym stanie ,ale w tej chwili nie stać
nas na nowy pomost .
Nie ma tam też łaźni z natryskami, ale na to też nas nie stać ,takie natryski znajdują
się na plaży w Dolsku .
W Dolsku na plaży jest w okresie letnim zatrudniony ratownik natomiast na
Podrzekcie ratownik jest zatrudniony na sobotę i niedzielę.
Uważam ,że obiekty są dobrze przygotowane, jest porządek o który dbają
zatrudnienie pracownicy ,bardzo dobrze utrzymane są sanitariaty w Dolsku /też
jednak wymagają drobnych napraw /.
Natomiast jeżeli chodzi o obiekty sportowe zarządzane przez MGOSiR to jest to
boisko sportowe ,boiska do siatkówki .Orlik, sala sportowa .
Sala sportowa jest wynajmowana odpłatnie wg regulaminu i cennika ,natomiast
jeżeli chodzi o Orlik to tu nie ma żadnych opłat ,wszyscy korzystają za darmo .

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka – tak zarówno obiekty rekreacyjne jak i
sportowe są dobrze utrzymane ,gdyby były fundusze to można by było zrobić bieżnię
wokół boiska, ale to jest chyba dość duży koszt.
Pan Witold Opielewicz – tak o tym też już myślimy ,ale w tej chwili to jest nierealne
do wykonania ,tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała te koszty nas przerastają.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka – kto jest administratorem placu zabaw
na osiedlu Jaskółki ,gdyż wymaga on natychmiastowej naprawy ,wymiany zużytych
elementów ,czy ten plac podlega pod MGOSiR .
Pan Witold Opielewicz – w tej chwili ten plac nie jest przez nas administrowany,
wykonaliśmy tylko drobne naprawy .
Gdy obiekt zostanie nam formalnie przekazany to postaramy się tam co pewien czas
wymieniać te elementy .
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka podziękowała Panu Opielewiczowi za
udział w posiedzeniu i za tak szczegółowe zapoznanie komisji z tematem
funkcjonowania MGOSiR .
Na koniec Pan Opielewicz zaprosił wszystkich na Wianki Dolsk 2015 .
2. Sprawy bieżące.
Radny Jarosław Kaczmarek – zgłaszają się do mnie mieszkańcy Lubiatówka z prośbą o
wyjaśnienie następującej sprawy a dotyczącej rzekomej sprzedaży drogi gminnej
Panu [...].
Jako radnemu z tej wioski nic mi na ten temat nie wiadomo i sądzę ,że to są tylko
pogłoski a rzeczywistość jest taka ,że ta droga jest nadal gminna .
Stąd prośba o wyjaśnienie tej sprawy i powiadomienie Pani sołtys ażeby mogła
mieszkańcom przedstawić rzeczywisty stan istnienia tej drogi .
Pani Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka – temat ten zostanie przekazany do Pana
Burmistrza, który zapozna Panią sołtys z faktami oraz dokumentami w tej sprawie .
Więcej zapytań ze strony radnych nie zgłoszono .
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka podziękowała wszystkim za udział i
zakończyła posiedzenie Komisji .
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