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Protokół
z posiedzenia wyjazdowego Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 03 czerwca 2020 roku. Obrady rozpoczęto
o godz. 15:00,  a zakończono o godz. 16:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

1. Filip Szczepaniak,
2. Paweł Taciak,
3. Jacek Woroch,
4. Sylwia Czaplicka-Zaremba,
5. Monika Gmerek,
6. Romuald Nawrot.
7. Jan Rzepczyński,

oraz przedstawiciele Urzędu i jednostek organizacyjnych:

8. Barbara Wierzbińska Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
9. Longina Dułacz Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Dolsku
10. Paulina Foltynowicz - przedszkolanka
11. Sylwia Tomczak – pomoc przedszkolna

Na prowadzącego posiedzenie w głosowaniu wybrany został Przewodniczący Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak.
Przedmiotem obrad posiedzenia wyjazdowego było przeprowadzenie wizji lokalowej
i ustalenie warunków socjalnych oddziału przedszkolnego  w Ostrowiecznie.
Członkowie Komisji oraz Radni dokonali oględzin pomieszczeń przedszkolnych,
w szczególności sal dydaktycznych oraz sanitariatów. Pani Dyrektor L. Dułacz przedstawiła
zebranym plan remontu przedszkola jaki został  na początku roku szkolnego zaproponowany
rodzicom dzieci. Uczestnicy Komisji mogli na miejscu zobaczyć jak obecnie prowadzi droga
do toalet oraz zapoznali się z planem przebudowy. Radny Filip Szczepaniak zauważył, że
występujące zawilgocenia pod niektórymi oknami są z dużym prawdopodobieństwem
spowodowane nieprawidłowym osadzeniem tychże okien. Radni zauważyli, że główna sala
dydaktyczna jest w stanie dobrym. Zauważono również, że zdjęcia wykonane przez rodzica
zgłaszającego zły stan obiektu, są w dużej mierze „przejaskrawione”, a dodatkowo pokazują
pomieszczenia, które co prawda należą do obiektu przedszkola, jednak zostały wyłączone z
użytkowania.
Komisja postanowiła, że wstrzyma się z wnioskami do czasu otrzymania przez UMiG Dolsk
raportu pokontrolnego z Sanepidu.

W dalszej części posiedzenia Komisja przemieściła się na teren boiska do piłki nożnej
również w miejscowości Ostrowieczno, gdzie zapoznała się ze stanem technicznym
konstrukcji tzw. „piłko chwytu”. Element ten został zakwestionowany przez jednego z
mieszkańców miejscowości Ostrowieczno z uwagi na brak odpowiednich atestów. Komisja
wstępnie ustaliła, że jeśli wspomniany obiekt techniczny nie spełnia wymaganych prawem
warunków, to należy rozważyć możliwość jego rozbiórki.



Następnie Komisja przeniosła się do miejscowości Małachowo, gdzie zapoznała się ze stanem
technicznym pomieszczeń oddziału przedszkolnego w tejże miejscowości. Pani L. Dułacz
zapoznała Radnych z planem rozbudowy sanitariatów – powiększenie ich dodatkowe
stanowisko WC. Członkowie Komisji mieli również możliwość zapoznania się
z pomieszczeniami, które kiedyś stanowiły bazę dydaktyczną w Małachowie, a dziś są
wyłączone z użytkowania.
Dokumentacja fotograficzna z wizji oddziału przedszkolnego w Ostrowiecznie:





Prowadzący Posiedzenie Komisji Paweł Taciak


