
PROTOKÓŁ 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Inwestycji i 
Spraw Gospodarczych  odbytego w dniu 4 listopada 2015 roku 

 
Komisja w składzie: 

1. Jacek Woroch Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
2. Wiesława Szermelek członek komisji 
3.  Krystian Mejza członek komisji 
4. Jadwiga Chojnacka Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych 
5. Jarosław Kaczmarek członek komisji 
6. Zenon Rusiak członek komisji 
7. Hieronim Szczepaniak członek komisji 

 
Ponadto w komisji udział wzięli: 

1. Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego 
2. Wojciech Dudziński Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dolsku 
3. Rada Rodziców w składzie: Małgorzata Gonek, Sylwia Adamska, Agnieszka Bąk, 

Barbara Liber-Skarbek. 
 
Tematem wspólnego posiedzenia komisji jest przeprowadzenie rozmowy dotyczącej 
zaplecza sanitarnego w budynkach Szkoły Podstawowej w Dolsku im. Janusza 
Kusocińskiego. 
 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu o godz. 13.30 spotkała się mając na celu 
przeprowadzenie analizy projektu uchwały rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016, który zreferowała Mirella Godawa 
Kierownik Referatu Obywatelskiego. 
Projekt uchwały przedstawiła Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego. 
Szczegółowa analiza projektu uchwały została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
odbytym w dniu 26.10.2015r. Pani Mirella Godawa poinformowała, że do przedstawionego 
projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu komisji został zmieniony termin składania oceny 
realizacji programu z dnia 30 kwietnia na 31 maj roku następnego. Zmiana ta wynika ze 
zmian w przepisach nadrzędnych 
 
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jacek Woroch, który powitał 
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawił proponowany porządek obrad wspólnego 
posiedzenia komisji: 

1. Wprowadzenie w tematykę zaplecza sanitarnego Szkoły Podstawowej w Dolsku. 
2. Przegląd łazienek. 

 
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Jacek Woroch poinformował, iż w dniu 
07.10.2015r. odbyło się posiedzenie komisji m.in. w Szkole Podstawowej w Dolsku realizując 
swój plan działania. Wykorzystując fakt spotkania na terenie Szkoły Podstawowej w Dolsku 
członkowie komisji rozmawiali i przyjrzeli się zapleczu sanitarnym w budynkach szkoły nie 
wnosząc zastrzeżeń. 
 
Dyrektor Szkoły Wojciech Dudziński podkreślił i ż ówczesne spotkanie komisji dotyczyło 
organizacji zajęć pozalekcyjnych. Stan łazienek szkolnych jaki zastała komisja jest obrazem 
codziennego stanu toalet. 



Aby każdy z członków komisji miał przedstawiony obraz podjętego tematu wszyscy udali się 
do łazienek w „czerwonej szkole” gdzie mieszczą się toalety dla uczniów. 
 
Sugestią Rady Rodziców jest by nie niszczyć tego co jest. W ramach przeprowadzanych 
remontów proponowano aby odświeżając ściany toalet użyć żywych kolorów i uzupełnić 
toalety w podajniki do papieru toaletowego, mydła i ręczników. W trakcie rozmowy 
dotyczącej wyposażenia toalet wywiązała się dyskusja dotycząca „bycia czy też nie” drzwi do 
toalet. Obecnie skrzydła drzwiowe są wymontowane. Dyrektor tłumaczy to większym 
bezpieczeństwem i nadzorem ze strony nauczycieli podczas przerw. 
 
Rada Rodziców uważa iż zamontowane drzwi zamknęłyby obieg wentylacyjny. W ten sposób 
chociaż częściowo niwelowałoby nieprzyjemny zapach z toalet, który podczas niepogody 
ulatnia się na cały budynek. 
 
Dyrektor Wojciech Dudziński poinformował iż zgłosi do ZGK w Dolsku usterkę. 
 
Nawiązując do konkursu w którym uczestniczy Szkoła Podstawowa w Dolsku Rada 
Rodziców poinformowała iż trudno będzie zdobyć pierwsze miejsce. Ważne jest 
zaangażowanie uczniów w akcje. Rada Rodziców zaproponowała by odnowienie toalet było 
nagrodą dla dzieci by w przyszłości widziały sens w podejmowaniu działań. 
 
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch zgodził się iż udział w konkursie jest inicjatywą 
mającą ma celu zaangażowanie i integrację środowiska lokalnego. Robiąc coś dla kogoś robi 
to dla siebie. 
 
Temat spotkania został wyczerpany. 
 
Barbara Liber-Skarbek  korzystając z udziału w spotkaniu poruszyła temat stanu 
technicznego szkoły i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w szkole. Wiedząc że budowa 
szkoły byłaby inwestycją wieloletnią należy podjąć działania zmierzające w tym kierunku. 
 
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował wszystkim za przybycie i zakończył 
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  
 
Protokolant         Przewodniczący Komisji 
Magdalena Pawłowska      Jacek Woroch 
 
         Jadwiga Chojnacka 


