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Protokół Nr 13/2020 
z posiedzenia Komisji Oświaty 

  w dniu 26 lutego 2020 r. 
 
 Na posiedzeniu Komisji obecni byli Radni – członkowie Komisji oraz zaproszeni 
goście wg załączonej listy obecności. Przewodnicząca Komisji radna Stefania Szyp 
powitała wszystkich zebranych i przedstawiła następujący porządek obrad:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
4. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Porządek obrad został przyjęty „jednogłośnie” – głosowało 9 radnych. 
 
Ad. 2  
Protokół Nr 12/2020 z posiedzenia Komisji w dniu 29 stycznia został przyjęty   
jednogłośnie 9 głosami „za” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 3 
W materiałach na sesję nie było branżowych projektów uchwał. Do pozostałych 
materiałów zawartych w porządku sesji Komisja nie zgłosiła uwag.  
 
Ad. 4 
Inspektor Wydziału IiR Ireneusz Wróblewski przedstawił informacje dot. planowanych 
remontów w placówkach oświatowych oraz informacje dot. budowy sali gimnastycznej                  
w SP w Palowicach i oddziałów przedszkolnych w SP w Dębieńsku.  
Jeżeli chodzi o remonty, to najpierw następuje ocena stanu technicznego, następnie                      
na podstawie protokołów pokontrolnych przeprowadza się analizę i typuje placówki do 
remontów. Na dziś, po zaleceniach Sanepidu, w Przedszkolu Nr 7 i Nr 11 zostaną 
wymalowane pomieszczenia, a w P Nr 7 zostanie zrobione oddymiane klatki schodowej. 
Jeżeli chodzi o salę w Palowicach to wszystko przebiega zgodnie z planem, mamy tam 
stan surowy zamknięty i nie przewiduje się opóźnień. 
Jeżeli chodzi o oddziały przedszkolne w Dębieńsku to są przygotowane materiały 
przetargowe, a przetarg ma odbyć się pod koniec marca.  
W związku z ustawą antysmogową zostanie przygotowany wykaz palcówek wraz                               
z terminami, gdzie będą musiały być zmodernizowane kotłownie. Musimy to rozplanować 
pod względem finansowym. Jedynie w SP na ul. Furgoła trwają rozmowy z gazownią                           
o możliwość podłączenia do sieci, zaś w SP w Palowicach, na etapie budowy sali 
gimnastycznej, zostały zamontowane kotły klasy V.  
Radny Bogdan Knopik zapytał czy jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych na 
ten cel. 
Ireneusz Wróblewski powiedział, że Wydział PFZ śledzi ten temat. Jak tylko taka 
możliwość się pojawi, to będziemy aplikować.  
Radny Gabriel Breguła powiedział, że już w 2018 r. złożył wniosek, żeby przyłączyć gaz 
do SP w Przegędzy. Może będzie taka możliwość. Dodał, że środków na remonty jest 
mało, SP w Przegędzy będzie miała 50-lecie i dyrektor będzie się zwracała o środki na 
poszczególne roboty. 
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Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że w Przegędzy na etapie 
termomodernizacji zamontowano pompy ciepła dla wody użytkowej. Solary i pompy są                    
w 6 placówkach. Na Furgoła korzystamy z możliwości przyłączenia do sieci, bo będzie tam 
remont gazociągu. Jak będzie taka możliwość w Przegędzy to zrobimy to.  
Radny Bogdan Knopik powiedział, że proces gazyfikacji w naszej gminie będzie 
przebiegał szybko. W Dębieńsku może nastąpi to za 3-4 lata. Będą wtedy potrzebne 
audyty energetyczne. Może terminy wymiany kotłów wstrzelą się w gazyfikację. 
Radny Gabriel Breguła powiedział, że SP w Stanowicach jest ogrzewana gazem, zapytał 
jakie są rachunki. 
Ireneusz Wróblewski powiedział, że trzeba by zrobić analizę kosztów. Jeżeli chodzi                     
o Dębieńsko, to tam trzeba szybko wymienić kocioł, bo już w 2021 r. Być może będzie 
trzeba wystąpić z prolongatą z zapewnieniem, że ta placówka zostanie zgazyfikowana. 
Radny Artur Szwed powiedział, że wiele mieszkańców może skorzysta z podłączenia                 
do gazu do ogrzewania domów. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że mieszkańcy są podłączeni do gazu czy korzystają                         
z OZE, a i tak składają wniosek na wymianę pieca. Zapytał czy to jest w porządku. 
Radny Bogdan Knopik powiedział, że trzeba będzie zastanowić się nad zmianami                        
w regulaminie. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wczoraj rozpoczęła się rekrutacja do 
przedszkoli, która po raz kolejny prowadzona jest drogą elektroniczną, poza dziećmi                     
z orzeczeniami. 
Radny Artur Szwed zapytał co z biblioteką w Leszczynach. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że sprawa się skomplikowała i nie chciał by jej teraz 
przenosić do pomieszczeń tymczasowych. 
Radny Benedykt Krzyżowski zapytał co z biblioteką w Stanowicach. 
Z-ca Burmistrza powiedział, że bez zmian. Właściciel budynku prywatnego wycofał się ze 
swojej propozycji.   
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Przedszkole Nr 10 zorganizowało 
wojewódzki konkurs taneczny, pod patronatem Wojewody, Starosty Powiatowego oraz 
Burmistrza. podała wyniki. 
Przedszkole w Czuchowie przygotowało przedstawienie „Sen o smogu”, w ramach 
kampanii „Przedszkolaku złap oddech”. 
Oprócz tego we wszystkich przedszkolach w naszej gminie zorganizowano imprezy okazji 
Dani Babci i Dziadka.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:        
Sylwia Gruszkiewicz      

           Przewodnicząca Komisji  

           Radna Stefania Szyp 


