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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu 26 września 2017roku

Komisja w składzie:
1. Marek Jurga przewodniczący komisji
2. Andrzej Michałowski członek komisji
3. Lidia Pieprzyk członek komisji

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

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Marek Jurga, który powitał członków Komisji
i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Ocena wybranych placów zabaw i terenów przyległych do świetlic wiejskich i
przedszkoli działających na terenie gminy Dolsk.

Ad.1.
Komisja Ochrony Środowiska realizując powyższy temat udała się w pierwszej kolejności
do Mszczyczyna. Plac zabaw w Mszczyczynie mieści się przy ul. Szkolnej przy obiekcie filii
przedszkola w Dolsku. Dyrektor Przedszkola w Dolsku poinformowała, że plac zabaw jest
otwarty i dostępny dla każdego. Wobec takiej lokalizacji jest zobowiązana zachować
bezpieczeństwo na terenie przyległego placu zabaw dla dzieci przebywających pod opieką
przedszkola.
Korzystając z okazji Dyrektor Longina Dułacz oprowadziła Komisję Ochrony Środowiska
po budynku w którym znajduje się przedszkole oraz sąsiadujące pomieszczenia, które mają
służyć mieszkańcom sołectwa Mszczyczyn za świetlicę wiejską. Dyrektor zaznaczyła, że w
owych pomieszczeniach znajdują się materiały przedszkolne które w każdej chwili mogą być
usunięte.
Komisja Ochrony Środowiska stwierdziła trzy elementy zabawowe plus piaskownica.
Dyrektor Przedszkola zapewnił o bieżącym monitorowaniu i systematycznym przeglądzie
elementów stanowiące wyposażenie placu zabaw. Ponadto poinformowała, że dla dyspozycji
przedszkolaków są również elementy plastikowe, które po skończonej zabawie przez
przedszkolaków są przechowywane w budynku, którym mieści się przedszkole.
Komisja Ochrony Środowiska sugeruje aby sąsiadujący teren przy wyodrębnionym placu
zabaw został uporządkowany.
Dyrektor Longina Dułacz zwróciła uwagę na fasadę budynku, którą należy zabezpieczyć
aby zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie placu zabaw.

Następnie zgodnie z określoną kolejnością Komisja Ochrony Środowiska udała się do
Ostrowieczna celem skontrolowania placu zabaw, który podobnie jak plac zabaw w
Mszczyczynie zlokalizowany przy filii przedszkola Ostrowiecznie – wskazując teren otwarty
i dostępny dla każdego.
Dyrektor Longina Dułacz poinformowała, że elementy placu zabaw sfinansowane zostały w
części przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku oraz
przez Fundusz Sołecki Ostrowieczna. Zadaniem przedszkola jest dbanie o porządek jak
również zapewnienie bezpieczeństwa prowadząc systematyczny przegląd wyposażenia placu
zabaw.
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Kolejnym placem zabaw, który został skontrolowany przez Komisję Ochrony Środowiska
był plac zabaw w Rusocinie. Obiekt zlokalizowany przy świetlicy wiejskiej w Rusocinie,
wyposażony w dziewięć elementów i cztery ławki.
 wskazała teren za zadbany i uporządkowany.

Kolejną miejscowością do której komisja się udała był Wieszczyczyn. Zostały skontrolowane
dwa place zabaw. Pierwszy będący w dyspozycji sołectwa Wieszczyczyn składający się z
trzech elementów zabawowych i 4 ławek. Drugi  stanowiący integralną część filii przedszkola
w Wieszczyczynie. Obiekt zamknięty uporządkowany i zapewniający bezpieczeństwo
dzieciom.

Plac zabaw w Masłowie zlokalizowany przy świetlicy wiejskiej składający się z sześciu
elementów. Sołtys wsi Masłowo poinformował, że w przyszłości teren zostanie ogrodzony.

Plac zabaw w Lubiatowie znajdujący się przy świetlicy wiejskiej teren ogrodzony.
Elementami wyposażenia wskazanego terenu są: 5 ławo stołów, grill, 3 ławki, kosz na śmieci,
stojak do rowerów, 1 siłownia napowietrzna oraz 9 elementów zabawowych.

Przewodniczący Komisji Marek Jurga podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska  Marek Jurga


