
Rada Miejska R A D A  M I E J S K A
w Zdzieszowicach

w Zdzieszowicach 2 r 2016
Ilość żaląc; 

podpis

Protokół Nr 23/2016

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

w dniu 18 października 2016 r.

Komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program komisji:

1. Stan obiektów oświatowych - przedszkola.
a) PPN r 6
b) PP Nr 3
c) P P N r 5

2. Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

a) W sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i 
organizacji jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę 
Zdzieszowice

b) W sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 
pod nazwą Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w 
Zdzieszowicach

Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem PP Nr 6, panią Renata Szymik 
odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją obiektu.

Pani Dyrektor przedstawiła radnym obszerną informację odnośnie stanu technicznego 
budynku, liczbą etatów w każdym oddziale i dzieci uczęszczających do przedszkola, z ofertą 
edukacyjną placówki.

Dzięki wsparciu z Urzędu Miejskiego wiele zadań wynikających z bieżących potrzeb 
udało się zrealizować. Podczas wizyty stwierdzono, że sale klasowe są dobrze przygotowane 
oraz przyjazne dla dzieci. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

Ad 1 a.



Podczas wizyty komisji i konsultacji z p. Dyrektor do najpilniejszych zadań 
niezbędnych do realizacji są:

- Ocieplenie budynku
- Malowanie ścian w salach
- Wymiana oświetlenia na nowe-jednolite i energooszczędne
-Osuszenie i odmalowanie sufitów - W chwili obecnej z powodu wilgoci farba się łuszczy 
-Wymiana rur 
-Remont kuchni 
-Zakup nowej lodówki
-Wstrzymać wycinkę drzew i zwrócenie się do AM o przesunięcie stacji
-Zwrócenie się do producenta okien w celu znalezienia przyczyn przecieku wody deszczowej
w stolarce okiennej
-Naprawa furtek wejściowych
-Naprawa cokołów wokół ogrodzenia
-Skoszenie trawy rosnącej przed ogrodzeniem PP Nr 6
-Wyrównanie terenu przed ogrodzeniem przedszkola
-Sprawdzenie wyjścia ewakuacyjnego prowadzącego na tyłu PP - w chwili obecnej jest ono 
zamykane
-Usunięcie piaskownicy betonowej na tyłach PP Nr 6

Ad lb .

Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem PP Nr 5, panią Ilona Grolik 
odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją obiektu.

Pani Dyrektor przedstawiła radnym obszerną informację odnośnie stanu technicznego 
budynku, liczbą etatów w każdym oddziale i dzieci uczęszczających do przedszkola, z ofertą 
edukacyjną placówki.

Dzięki wsparciu z Urzędu Miejskiego wiele zadań wynikających z bieżących potrzeb 
udało się zrealizować. Podczas wizyty stwierdzono, że sale klasowe są dobrze przygotowane 
oraz przyjazne dla dzieci. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

Podczas wizyty komisji i konsultacji z p. Dyrektor do najpilniejszych zadań 
niezbędnych do realizacji są:

- Ocieplenie budynku 

-Montaż klimatyzacji w salach 

-Odmalowanie ścian

- Naprawa pokrycia podłogi w salach gdzie wykładzina się podwija 

-Poszerzenie i ułożenie chodnika przed PP Nr 5



- Montaż barierki zabezpieczającej przed wybiegnięciem na parking przed PP Nr 5

- Remont toalet dla personelu na pierwszym piętrze

- Usunięcie gruzu spod schodów z przodu przedszkola przy mieszkaniu komunalnym

-Remont schodów, elewacji oraz osadzenie krat i studzienek na równi z podłożem z przodu 
przedszkola przy mieszkaniu komunalnym

-Sprawdzenie wyjścia ewakuacyjnego prowadzącego na tyłu PP - w chwili obecnej jest ono 
zamykane

Ad 1 c.

Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem PP Nr 3, panią Marzanna 
Mazurek odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją obiektu.

Pani Dyrektor przedstawiła radnym obszerną informację odnośnie stanu technicznego 
budynku, liczbą etatów w każdym oddziale i dzieci uczęszczających do przedszkola, z ofertą 
edukacyjną placówki.

Dzięki wsparciu z Urzędu Miejskiego wiele zadań wynikających z bieżących potrzeb 
udało się zrealizować. Podczas wizyty stwierdzono, że sale klasowe są dobrze przygotowane 
oraz przyjazne dla dzieci. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

Podczas wizyty komisji i konsultacji z p. Dyrektor do najpilniejszych zadań 
niezbędnych do realizacji są:

-Ocieplenie budynku

-Modernizacja kuchni

-Odmalowanie toalet na piętrze

-Naprawa dachu

-Stolarka drzwiowa do wymiany

-Stolarka okienna do wymiany (starego typu)

Ad 2 a.



Obszerne omówienie dokumentów przez Dyrektora BAEO w Zdzieszowicach Joannę 
Paciorek

Ad 2 b.

Obszerne omówienie dokumentów przez Dyrektora BAEO w Zdzieszowicach Joannę 
Paciorek

Podjęto następujące wnioski:

2 a) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacji jednostek oświatowych, prowadzonych 
przez Gminę Zdzieszowice

2 b) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany uchwały w sprawie utworzenia 
jednostki organizacyjnej pod nazwą Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w 
Zdzieszowicach

- Komisja prosi o przedstawienie kosztów ogrzewania oddziałów oraz PP z poprzedniego 
sezonu grzewczego

-Komisja prosi o przedstawienie harmonogramu planowanego ocieplania budynków 
oświatowych na terenie gminy Zdzieszowice

-Komisja wnioskuje o potrzebę pozyskania pomieszczeń w budynkach oświatowych 
zajmowanych przez lokatorów komunalnych i przekazania ich na potrzeby placówek a 
lokatorom zaproponować nową lokalizację

Program następnego posiedzenia:

• Młodzieżowa rada miejska
• Plan pracy komisj i na I półrocze 2017 r.

III. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

• Informacj a odno śnie młodzieżowej rady miej skiej

Protokołował

Karol Kowalski



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: Z t M .  2 9 / 6 / ;
GODZINA:

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Kowalski Karol -  Przewodniczący komisji

2) Skóra Marek -  Wiceprzewodniczący komisji

3) Grądalska Rita

4) Józefiok Zbigniew

5) Kampa Maria

6) Kazik Klaudia

7) Labisz Brygida

8) Schweda Ewa
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Protokołował/a


