
Protokół Nr 3/2015 

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia,  

Opieki Społecznej, Sportu  i Turystyki  

 odbytego w dniu 24 września 2015r. 

 – komisja wyjazdowa – placówki oświatowe na terenie  Gminy Piaski 

 

 

Obecni na posiedzeniu : 

 

1. Radni – wg listy obecności 

2. Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

3. Kierownik ZOSz w Piaskach – Edyta Biernacka 

 

Pierwsza komisja wyjazdowa odbyła się na terenie gminy Piaski. Radni wraz z zaproszonymi gośćmi 

odwiedzili placówki oświatowe naszej gminy, jak również spotkali się z Dyrektorami szkół: Zespół 

Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum Nr 1 w 

Piaskach, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. i 

Gimnazjum Nr 3 w Bodzewie, Dom Dziecka w Bodzewie, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 

Szkoła Podstawowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego i Gimnazjum Nr 2  w Szelejewie Pierwszym 

oraz Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Piaskach.  

W trakcie rozmów dyrektorzy szkół i przedszkola przedstawili komisji swoje osiągnięcia i problemy 

w podległych im placówkach.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Piaskach, Pani Henryka Jurkowska – Klupś przedstawiła osiągnięcia i 

najpilniejsze potrzeby napraw min. wymiana rur w piwnicach, remont łazienek na hali sportowej, 

malowanie wewnątrz, naprawa dachu. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Bodzewie, Pan Zbigniew Jakubowski przedstawił osiągnięcia jak również 

najpilniejsze potrzeby min. wymiana pieca ogrzewającego szkołę, odpowiednie odprowadzanie wody 

z kotłowni, naprawa dachu na hali sportowe, demontaż starego placu zabaw. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Szelejewie, Pani Dorota Dolata mówiła, o pilnej wymianie okien w kuchni 

przedszkolnej oraz  dachu, remoncie Sali przedszkolnej. Pytała o budowę nowej hali sportowej. 

 

Dyrektor Przedszkola w Piaskach, Pani Jolanta  Sowińska problem zalewania przez wody deszczowe 

części placu zabaw przy przedszkolu w Piaskach, jak również o wymianie urządzeń na placu zabaw 

przy przedszkolu w Strzelcach Wielkich. Komisja zwróciła uwagę również iż na placu zabaw jest 

pilna potrzeba usunięcia drzew – topoli, które są prawie martwe i stanowią poważne zagrożenie.  

 

Komisja udała się również do Domu Dziecka znajdującego się na terenie gminy Piaski.  

Dyrektor Domu Dziecka, Pani Karolina Dolata omówiła działalność podległej placówki. 

 

Komisja stwierdziła, że podległe dyrektorom placówki prowadzone są prawidłowo, z dużą dbałością o 

dzieci i młodzież, jak również obiekty.  

Na tym komisję zakończono. 

Przewodniczący posiedzenia 

        Konrad Szafranek  

    

   


