OI-RG.0012.1.1.2019
Rada Gminy Godów
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia

Protokół nr 1/2019
22 sierpnia 2019 r.
Obrady rozpoczęto 22 sierpnia 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:00 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 7 członków.
Obecni:
1. Dziędziel Bogusław,
2. Gajek Zbigniew,
3. Klimek Paweł,
4. Kubica Krzysztof,
5. Nawrat Tomasz,
6. Palowski Stanisław,
7. Ptak Teresa.
Nieobecny: Gąsior Kamil.
Spoza Komisji w posiedzeniu wziął udział Przewodniczący Rady Gminy Antoni Tomas.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Bogusław Dziędziel.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Pan Tomasz Kasperuk
- Zastępca Wójt Gminy Godów
2. Pani Katarzyna Kubica
- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej
Temat posiedzenia:
1. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego
2019/2020.
Trasę objazdu ustalono według następującej kolejności: Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Łaziskach, Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach, Zespół Szkół w Skrzyszowie, Przedszkole Publiczne
w Skrzyszowie, Szkoła Podstawowa w Godowie, Przedszkole Publiczne w Godowie, Zespół Szkół w
Gołkowicach, Przedszkole Publiczne w Gołkowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach – wykonano wszystkie prace zgodnie z planami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zakup i wymiana siatek do bramek.
Odmalowanie ławek na boisku szkolnym.
Zakup i wymiana belki do huśtawek.
Wymiana zniszczonego ogrodzenia od strony p. Adamczyka.
Odnowienie cokołu budynku szkoły.
Wymiana wężyków, baterii i głowic w pisuarach.
Wymiana uszkodzonych zaworów w WC.
Odmalowanie dwóch sal przedszkolnych, szatni w piwnicy, gabinetu dyrektora oraz kotłowni.
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9.
10.

Odmalowanie schodów wewnątrz budynku oraz poręczy przy wejściu głównym.
Wymiana szafek podręcznych przy zlewozmywaku w kuchni.

Jedynie nie dokonano wydzielenia i wyposażenia miejsca do magazynowania i mycia wózków
transportowych do żywności ze względu na warunki lokalowe. Na chwilę obecną zrezygnowano z
wydawania posiłków uczniom szkoły podstawowej.
W wyniku załamania się części parkietu na Sali gimnastycznej dokonano jego rozbiórki. Usterka
okazała się znacznie poważniejsza. Po analizie prac przez Pana Klimka koszt szacuje się na ok. 50.000
zł. Rada Gminy na najbliższym posiedzeniu podejmie decyzję o zakresie wykonania prac. Szacowany
czas prac to około 2 miesiące. Sala będzie musiała zostać wyłączona z użytku.
Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach – brak poważniejszych prac. Odmalowano pomieszczenia i
wykonano drobne prace konserwatorskie. Planuje się jeszcze rozbiórkę i wymianę siatki i
piłkochwytów od strony parkingu. Środki finansowe są zabezpieczone w budżecie szkoły.
Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie - wykonano remont części elewacji zewnętrznej szkoły od strony
dziedzińca. Pani Dyrektor zasygnalizowała problem przeciekającego dachu na starej części szkoły,
stojaków z koszami do koszykówki oraz blaszanego kontenera.
Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie – zamontowano klimatyzację oraz wymieniono zużyte rolety.
Aktualnie prowadzone są prace związane z usuwaniem ognisk kun, które gnieżdżą się pod dachem
budynku.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie – brak większych prac. Odmalowano korytarz przy Sali
gimnastycznej ze względu na pojawiające się zacieki. Pani Dyrektor zasygnalizowała, iż powstają liczne
pęknięcia na terenie budynku szkoły i przedszkola.
Szkoła Podstawowa w Gołkowicach – prace wykonane zgodnie z harmonogramem, za wyjątkiem
rekonstrukcji nawierzchni boiska. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na zbyt wysoki jego
koszt. Środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2020:
1.
2.
3.

Przygotowanie pomieszczenia sensorycznego
Przygotowanie pomieszczenia na świetlicę
Malowanie najbrudniejszych fragmentów szkoły.

Przedszkole Publiczne w Gołkowicach – wykonano jedynie drobne niezbędne prace:
1. Malowanie 2 sal zajęć, szatni, łazienki w budynku przedszkola.
2. Zaadaptowanie pomieszczenia szkolnego na salę zajęć do realizacji pomocy psychologicznej
i realizacji kształcenia specjalnego wynikających z opinii i orzeczeń.
Radni zapoznali się z postępem prac przy budowie budynku nowego przedszkole, które przedstawił
Zastępca Wójta oraz dokonali wizji lokalnej.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku - doprowadzono bieżącą wodę/ armatura, umywalki/ do
pracowni chemicznej i gabinetu pielęgniarki. W najbliższych dniach rozpocznie się rozbiórka budynku
gospodarczego.
Podsumowując powyższe Komisja stwierdziła, że zaplanowane prace remontowe w większości
placówek oświatowych zostały wykonane i zakończone. Trwają drobne prace porządkowe. Placówki
oświatowe są bardzo dobrze przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W szkołach
nastąpiła poprawa stanu technicznego budynków, a co z tym idzie poprawa bezpieczeństwa, komfort
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przebywania uczniów w tych placówkach.
Organ prowadzący szkoły oraz dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych dokładają
wszelkich starań, aby warunki sanitarno – higeniczne w placówkach oświatowych były coraz lepsze,
aby dzieciom i młodzieży szkolnej zapewnić jak najlepsze warunki wychowania i nauczania.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia o godz. 12:00 Przewodniczący Komisji zamknął wyjazdowe
posiedzenie Komisji.
Przewodniczący Komisji Edukacji
Bogusław Dziędziel

Przygotowała: A. Mitko
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