
PROTOKÓŁ 
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  

i Sportu Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
w dniu 23 listopada 2016r. 

 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do 

protokołu. 
 

1. Przedmiot obrad komisji: wizytacja szkół i placówek oświatowych na terenie sołectw pod kątem: 

1) potrzeb placówek w zakresie remontów-inwestycji,  

2) ilości klas, 

3) ilości sal dydaktycznych, 

4) zmianowości. 

 
Harmonogram wizytacji przebiegał następująco: 
  

Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli 

 

Pani dyrektor Małgorzata Gerba oprowadziła członków komisji po budynku szkoły. Przewodniczący 

komisji zapytał o sytuację lokalową, jaka będzie miała miejsce po utworzeniu 8-klasowej szkoły 

podstawowej. Pani dyrektor odpowiedział, iż była to już wcześniej 8-klasowa szkoła podstawowa                            

i odpowiednie ułożenie lekcji oraz wprowadzenie 11/2 zmianowości pozwoli na odpowiednie 

funkcjonowanie szkoły. W Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli prowadzona jest w ramach 40 godz. 

tygodnia pracy świetlica szkolna. Również wydłużono w ramach 40 godz. tygodnia pracy czas 

funkcjonowania Zespołu Wychowania Przedszkolnego. Zamiast 12 godz. w tygodniu jest 16 godz. (4 dni 

x 4 godz.).     

 

Szkoła Podstawowa w Rozalinie 

 

Nauczyciel szkoły Pani Zofia Furtak pokazała komisji pomieszczenia lekcyjne, w których odbywają się 

zajęcia. Pracownik obsługi, pod nieobecność dyrektora udostępniła członkom komisji inne pomieszczenia 

np. gabinet pomocy przedlekarskiej, który został wyposażony ze środków rezerwy oświatowej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

Szkoła Podstawowa w Alfredówce  

 

Pani dyrektor Ewa Panek zapoznała członków komisji z sytuacją w szkole po awarii, która miała miejsce 

w ostatnim tygodniu sierpnia tj. zalanie szkoły. Zwróciła uwagę, iż najgorzej jest w sali gimnastycznej, 

gdzie zniszczeniu uległa podłoga. Burmistrz zapoznał członków komisji z obecnymi faktami: 



- został sporządzony kosztorys wyceniający przeprowadzenie remontu na kwotę ok. 72.000 zł. Na taką 

kwotę oszacowano szkody. Pani dyrektor potwierdziła gotowość do przeprowadzenia remontu. 

 

Zespół Szkół w Jadachach 

 

Pani dyrektor Bernarda Głowacka zapoznała członków komisji o Burmistrza z najważniejszymi 

potrzebami szkoły zgodnie z załącznikiem. Wszyscy zebrani orzekli, iż najpilniejszą potrzebą jest 

zrobienie parkingu na placu przed budynkiem szkoły. 

 

Szkoła Podstawowa w Cyganach 

 

Pani dyrektor Małgorzata Pakulska pokazała komisji nowo wykonane ogrodzenie szkolne, zwróciła 

uwagę na podniszczone już boisko wielofunkcyjne. Inne remonty będą wstrzymane ze względu na 

termomodernizację obiektów oświatowych w gminie Nowa Dęba. Szkoła Podstawowa w Cyganach 

została wytypowana, jako pierwszy budynek, który ma być remontowany w ramach termomodernizacji. 

Pani dyrektor Małgorzata Pakulska zwróciła uwagę na najważniejszy problem związany z niżem 

demograficznym. W Zespole Wychowania Przedszkolnego w trzech rocznikach jest 7 dzieci. 

Najprawdopodobniej w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie zerówki. 

 

Zespół Szkół w Chmielowie 

 

Pani dyrektor Renata Rożek przywitała komisję na podwórku szkolnym, zwracając uwagę na zły stan 

boiska asfaltowego. Pan Burmistrz Wiesław Ordon odpowiedział, iż ze względu na zaplanowane 

rozpoczęcie w roku 2017 budowy sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego nie ma żadnych 

możliwości na przeprowadzenie naprawy boiska asfaltowego. Członkowie komisji zostali zapoznani                   

z planami lokalowymi w budynku szkolnym. Uwzględniono w tych planach funkcjonowanie przedszkola 

i świetlicy szkolnej. 

 

We wszystkich placówkach szkolnych poważnym problemem jest przestarzały sprzęt komputerowy                    

w pracowniach szkolnych. Obecne pracownie istnieją od lat 2006-2007. 

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

          Przewodniczący Komisji 

Protokół sporządziła: Renata Bal Stanisław Skimina 


