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PROTOKÓŁ
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
w dniu 30 sierpnia 2017 r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z
listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.
Przedmiot obrad komisji:
Przegląd placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Dęba pod kątem przygotowania
placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
Komisja zapoznała się i dokonała analizy wniosków zgłaszanych przez dyrektorów szkół w
temacie:
 które z zadań zostały zrealizowane,
 które są w trakcie realizacji,
 które z zadań czekają na podjęcie działań.
Ponadto dyrektorzy poszczególnych placówek udzielili komisji wyjaśnień oraz dodatkowych
informacji na tematy będące przedmiotem komisji.
Pisemne informacje dyrektorów placówek w zakresie ilości uczniów oraz robót remontowych
stanowią kolejne załączniki do protokołu ( Tarnowska Wola i Jadachy).
Następnie komisja dokonała wizytacji placówek oświatowo-wychowawczych, która odbyła się
według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do protokołu.
W trakcie spotkań z dyrektorami placówek omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem
placówek.
Tarnowska Wola
Komisja dokonała wizji placówki z salami lekcyjnymi i pracownią komputerową. Dyrektor
poinformowała, że uczniowie siedzą w parach przy jednym stanowisku komputerowym. Zgłosiła
potrzebę zakupu 7 komputerów oraz 8 sztuk stolików regulowanych ( w tej chwili użytkuje
stoliki wypożyczone z WCA w Tarnowskiej Woli. Burmistrz powiedział, że zakupu może
dokonać po 31 stycznia 2018 r. ze środków rezerwy oświatowej.
Dyrektor poinformowała, że dowożonych jest 35 dzieci. Wspólnie z rodzicami rozważona
zostanie sprawa odwozu po zajęciach, bądź zorganizowania zajęć świetlicowych, na co
potrzebny jest 1 etat.
Burmistrz poinformował, że w niedalekiej przyszłości gmina złoży wniosek na termomodernizację budynku szkoły, co rozwiąże problemy z ogrzewaniem budynku.
Rozalin
Dyrektor Grażyna Gil poinformował, że placówka jest wygaszana i nie przeprowadzano w niej
żadnych remontów. Dzieci z Rozalina uczęszczają do szkoły w Tarnowskiej Woli, a w budynku
funkcjonować będzie jedynie Zespół Wychowania Przedszkolnego z liczbą 9 dzieci. Burmistrz
powiedział o koncepcji przeniesieni do budynku szkoły filii biblioteki publicznej, która
funkcjonowała w osiedlu Dęba. Dodał, że adaptacja pomieszczeń wymaga nakładów w wys. 15
tys. zł. Krzysztof Sałek opowiedział się za utrzymaniem szkoły, aby w przyszłości była
możliwość uruchomienia działalności służącej społeczeństwu. Burmistrz nadmienił o kilku
pomysłach dot. wykorzystania pomieszczeń tego obiektu. Dodał, że na przestrzeni roku
należałoby wdrożyć jeden z nich, aby uniknąć dewastacji budynku, który na chwilę obecną jest
zadbany.
Alfredówka
Komisja dokonała wizji budynku pod kątem przygotowania do uruchomienia przedszkola
niepublicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Veritas et Bonum w Alfredówce.
Dyrektor placówki poinformowała o wykonanych remontach, które wynikły po ubiegłorocznym
zalaniu budynku. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 99 tys. zł.
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W szkole podstawowej funkcjonują 2 oddziały „O” ( dzieci 5 i 6 letnie) oraz klasa IV, gdzie
uczęszcza5 dzieci. Burmistrz zauważył, że program dydaktyczny wymaga określonego
wyposażenia klasopracowni, co na dzień dzisiejszy nie jest spełnione. Pozostałe dzieci z terenu
Alfredówki dowożone są zgodnie z deklaracjami rodziców do szkoły w Tarnowskiej Woli, gdzie
mają możliwość lepszego rozwoju.
Dyrektor Ewa Panek szansę na przyszłość dla obiektu dostrzega w rozwoju działalności
przedszkolnej. Prezes Stowarzyszenia Monika Chmielewska poinformowała, że jest gotowa do
uruchomienia placówki od 1 września br. Następie przedstawiła plan organizacyjno-personalny,
operacyjno-techniczny, oraz opis funkcjonowania placówki. Burmistrz wspomniał, że dostrzega
możliwość włączenia szkolnictwa specjalnego (wczesne wspomaganie) za którym dla
stowarzyszenia mogłyby napłynąć dosyć wysokie środki finansowe.
Jadachy
Z-ca burmistrza Leszek Mirowski omówił zakres termomodernizacji budynku szkoły.
Powiedział, że z projektu wyłączona została sala gimnastyczna z uwagi na nieodpowiedni stan
techniczny ścian zewnętrznych, które są popękane i „sypią się”. W starej części szkoły trwa
wymiana sieci centralnego ogrzewania. Komisja zapoznała się z aktualnie trwającymi pracami
remontowymi. Komisja jednogłośnie wnioskuje, aby do projektu uchwały RM w sprawie
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego
pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoły Podstawowej w
Tarnowskiej Woli i Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie" włączyć
termomodernizację sal gimnastycznych w Jadachach oraz w SP Nr 3 w Nowej Dębie. Po
dokonaniu wizji budynku i trwających robót, Dyrektor szkoły zapewniła, że placówka od 1
września rozpocznie zajęcia dydaktyczne.
Cygany
Komisja dokonała wizji budynku po zakończonej termomodernizacji oraz obejrzała
pomieszczenia kotłowni i nowego wyposażenia. Komisja pozytywnie oceniła jakość
wykonanych robót. Wewnątrz budynku pozostały do wykonania prace porządkowe, szczególnie
w szatni i 2 salach lekcyjnych, gdzie należy wykończyć sufit oraz zainstalować nowe oświetlenie
Komisja uznała, że wymiany lamp należy dokonać praktycznie we wszystkich pomieszczeniach.
Dyrektor Małgorzata Pakulska wnioskuje o środki 6,5 ty zł na dokończenie wymiany ogrodzenia
oraz na położenie kostki brukowej przed wejściem do budynku.
Ponadto komisja zapoznała się z organizacją pracy placówki od nowego roku szkolnego, ilością
oddziałów i uczęszczających uczniów. Dyrektor dodała, że 2 nauczycieli przechodzi na
emeryturę.
Chmielów
Komisja zapoznała się ze stanem technicznym obiektu szkoły. Komisja stwierdziła konieczność
wykonania gruntownego remontu budynku oraz jego termomodernizacji. Burmistrz
poinformował, że oczekuje na stanowisko konserwatora zabytków w sprawie termomodernizacji.
Następnie wspólnie z zastępcą L. Mirowskim udzielili informacji na temat możliwości
przystąpienia do tych prac w 2018 roku oraz problemów, które do dnia dzisiejszego
uniemożliwiły podjęcie tego zadania. Następnie komisja dokonała oglądu klas lekcyjnych oraz
wyposażenia w nowy sprzęt – szczególnie w klasopracowni matematycznej i komputerowej. Do
szkoły uczęszcza łącznie 170 uczniów. Placówka jest w zadowalającym stopniu przygotowana
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Na tym protokół zakończono.
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