
PROTOKÓŁ NR 11 
 

z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych odbytego 
w dniu 9 września 2015 roku 

 
Komisja w składzie: 

1. Jadwiga Chojnacka Przewodnicząca Komisji 
2. Jarosław Kaczmarek członek komisji 
3. Zenon Rusiak członek komisji 
4. Hieronim Szczepaniak 

Ponadto w komisji udział wzięli: 
1. Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady 

 
Tematem spotkania jest ocena wykonania zaplanowanych prac inwestycyjnych na 
terenie gminy Dolsk oraz wyjaśnienie i zapoznanie się z problemem braku sali 
gimnastycznej i zniszczonego przez dziki boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w 
Masłowie. 
 
Komisja w pełnym składzie udała się na kontrolę Przedszkola w Wieszczyczynie. 
Dyrektor Longina Dułacz zapoznała Komisję Inwestycji i Spraw Gospodarczych z 
przeprowadzonym remontem. Komisja po zaznajomieniu się z przeprowadzonymi pracami 
wyraziła uwagi i sugestie na przyszłość.  
Radny Jarosław Kaczmarek spostrzegł, że instalację elektryczną w kuchni powinno się 
schować w ramach malowania ścian. W obecnej sytuacji będzie stanowić zbiorowisko kurzu.  
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka zasugerowała aby zwiększyć wysokość 
płytek położonych na ścianie o jeden rząd, natomiast przy kuchni gazowej do wysokości 
pochłaniacza powietrza. Butlę gazową powinno się ukryć w szafce kuchennej sąsiadującej z 
piecem gazowym. 
Wejście do przedszkola od strony zaplecza, które zostało uszkodzone w wyniku osadzenia 
ościeżnicy należy poprawić. 
Radni przy okazji kontroli przeprowadzonego remontu obejrzeli cały budynek zwracając 
uwagę na pomieszczenia socjalne dla pracowników, podłogę w drugiej sali dla dzieci oraz 
pomieszczenia do logopedii. Zasugerowali aby pani Dyrektor uwzględniła w projekcie 
budżetu na 2016 rok remont wyżej wymienionych pomieszczeń opierając się na wcześniej 
sporządzonym kosztorysie.  
Dyrektor przedszkola odpowiadając na spostrzeżenia poinformował, że zawiadomi 
wykonawcę i w ramach gwarancji zostaną wykonane poprawki. 
 
W nawiązaniu do drugiej części tematu komisja udała się do Szkoły Podstawowej w 
Masłowie w celu weryfikacji problemów.  
Dyrektor Maria Banaszak oprowadziła Radnych po terenie szkoły na bieżąco odpowiadając 
na ich sygnały dotyczące ocieplenia i zabezpieczenia budynku przed wilgocią. Ocieplając 
budynek należałoby zastosować trwałe materiały, aby zapobiec dewastacji elewacji szkoły, 
gdyż budynek przylega do placu, na którym dzieci aktywnie spędzają przerwy 
międzylekcyjne. Natomiast kwestia sali gimnastycznej i boiska sportowego pani Dyrektor 
częściowo rozwiązała. Faktem jest że szkoła boryka się z brakiem sali lekcyjnej. Problem ten 
wynikł z zmian w oświacie – obowiązku nauki przez sześciolatków. Sala gimnastyczna w 
roku szkolnym 2015/2016 została zaadoptowana do przeprowadzania zajęć lekcyjnych dla 
klasy VI, która aktualnie liczy sobie siedmiu uczniów. Przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i 



Rekreacji w Dolsku udało się zorganizować zajęcia wychowania fizycznego na sali sportowej 
tej że placówki.  
Rozległy tereny boiska sportowego przy szkole stanowi ciężar dla placówki. Dobrym 
rozwiązaniem byłoby ogrodzenie terenu do miejsca gdzie jest usytuowany gazociąg 
przesyłowy i stworzenia dwóch boisk sportowych do piłki nożnej i koszykówki. Rozwiązanie 
to zapobiegłoby dalszej dewastacji terenu przez zwierzęta i nie powodowało mnożenia się 
kosztów utrzymania obiektu. 
 
Kolejnym obiektem który został zweryfikowany przez Komisję Inwestycji i Spraw 
Gospodarczych było Przedszkole w Dolsku. 
Dyrektor Longina Dułacz zapoznała komisję z przeprowadzonymi pracami remontowymi w 
roku bieżącym będącym zakończeniem inwestycji z 2014 roku. Wspominając jednocześnie o 
dalszych planach inwestycyjnych jakim jest remont obejścia i problemach z tym związanych. 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Protokolant         Przewodnicząca Komisji 
Magdalena Pawłowska      Jadwiga Chojnacka 


