P r o t o k ó ł Nr 7/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 08 czerwca 2015r.

Protokół spisany na okoliczność wizytacji w wybranych gminnych obiektów sportowych.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego
7 członków stanowi quorum. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.
Nieobecni radni: Roman Pudło, Antoni Rak.
W trakcie wizytacji wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielał Marcin Kulesza Kierownik
Wydziału Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
Komisja zaplanowała wizytację w następujących wybranych gminnych obiektów sportowych :
1. Obiekt sportowy – kompleks boisk wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym typu „Orlik”
w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej.
2. Obiekt sportowo-rekreacyjny – kompleks rekreacyjny przy zbiorniku wodnym przy ul. Nysańskiej
w Lewinie Brzeskim.
3. Obiekt sportowo-rekreacyjny – kompleks boisk wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
w m. Przecza.
4. Obiekt sportowy – boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną w Skorogoszczy przy ul.
Słowackiego.
5. Obiekt sportowy – hala sportowa z zapleczem w Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie.

Komisja rozpoczęła wizytację od obiektów położonych w Lewinie Brzeskim, następnie
wizytowała obiekt w Przeczy, w Skorogoszczy i w Łosiowie.
Podczas przeglądu obiektów Komisja sformułowała następujące wnioski i zalecenia dla zarządców
w/w obiektów sportowych:
Ad. 1
- należy zdemontować i usunąć przerwane i luźne druty naciągowe piłkochwytów,
- należy poprawić naciągnięcie siatki ogrodzeniowej od strony rzeki, uszkodzonej podczas
ubiegłorocznej wichury.
Ad. 2
- należy rozważyć zwiększenie częstotliwości opróżniania pojemników na odpady w okresach dni
wolnych od pracy bądź zwiększyć ilość pojemników.
Ad. 3
- należy poprawić równość kostki betonowej na chodnikach wokół budynku szatniowosanitarnego.
Ad. 4
- należy poprawić sposób otwierania jednego ze skrzydeł bramy wejściowej na boisko. Proponuje
się przespawanie zawiasów tak aby brama otwierała się na szerokość ok. 180 stopni oraz
zamontować odbojnik,
- poprawić mocowanie siatki w górnej części ogrodzenia boiska od strony wejścia,
- rozważyć wymianę wspornika słupka furty wejściowej z linki na wspornik z kształtownika
stalowego,
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- wystąpić w trybie pilnym do wykonawcy o uzupełnienie brakującego zabezpieczenia przegubu
„orbitrek”- przyrządu do ćwiczeń siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym.
Ad. 5
- stwierdzono potrzebę budowy zewnętrznych boisk przyszkolnych: wielofunkcyjnego oraz do
piłki nożnej.
Na tym protokół zakończono i podpisano
Protokółował:
M. Kulesza

Przewodniczący Komisji
Robert Laszuk

