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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego
w dniu 13 września 2017 roku

Komisja w składzie:
1. Jacek Woroch przewodniczący komisji
2. Wiesława Szermelek członek komisji

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Longina Dułacz Dyrektor Przedszkola Samorządowego STOKROTKI w Dolsku.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Jacek Woroch, który powitał członków
komisji, zaproszone osoby i przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia:

1. Przedszkole Samorządowe Stokrotki w Dolsku i jego filie – funkcjonowanie
jednostek w roku szkolnym.

Ad.1.
W związku z realizacją tematu Komisja Oświaty, Kultury i Sportu udała się do Przedszkola
Samorządowego gdzie Przewodniczący Komisji poprosił Longinę Dułacz o przedstawienie
tematu.
Longina Dułacz pokazała zamontowany w ostatnim czasie wentylator przemysłowy w
kuchni.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaaprobowała zakup wentylatora.

Następnie obecni członkowie komisji wraz z Dyrektorem Przedszkola Samorządowego w
Dolsku udała się do oddziału przedszkola mieszczącego się w Szkole Podstawowej w Dolsku.
Do wskazanego oddziału uczęszcza 15 dzieci zapewniający w ciągu pięciogodzinnego pobytu
zapewnia dzieciom gorący posiłek.
Dyrektor przedszkola zwrócił uwagę członkom komisji na ciągłe potrzeby zwiększenia
personelu wynikającego z potrzeb rozrastającego się przedszkola (zwiększenie przyjęcia
liczby dzieci jak również potrzeby wydłużenia czasu pracy przedszkola).
Zapytano czy problem klucza wejściowego do obiektu Szkoły Podstawowej w Dolsku w
którym mieści się lokal przedszkola został rozwiązany i klucz jest w posiadaniu przedszkola?
Dyrektor Longina Dułacz poinformowała, że nie ma dostępu do klucza wejściowego.

Następnie Komisja Oświaty, Kultury i Sportu udała się do filii przedszkola w Mszczyczynie
gdzie po zapoznaniu się informacją, które pomieszczenia obiektu są zajmowane przez
przedszkole. W pomieszczeniach sąsiadujących, które w przyszłości docelowo mają być
wykorzystywane na świetlicę wiejską Mszczyczyn obecnie znajdują się zabawki, które mogą
być w każdej chwili z pomieszczenia usunięte.
Dyrektor Longina Dułacz poinformowała komisję o formie i zasadach użytkowania
pomieszczeń w budynku przy ulicy Szkolnej w Mszczyczynie.

Komisję Oświaty, Kultury i Sportu satysfakcjonuje stan i wyposażenie wizytowanych lokali
przedszkolnych. Ponadto uważa za właściwe jednolite uregulowanie własności obiektów
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użytkowanych w części przez filie przedszkola w Dolsku, wskazując za właściwe zarządzanie
budynkami przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Jacek Woroch


