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RF.0012.3.2.2019.KOKSPSIB

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
odbytej w dniu 14 stycznia 2019r. w godz. 9.00-10.30 w Szkole Podstawowej im. Jana

Brzechwy w Masłowie.

Komisja w składzie:
1. Woroch Jacek,
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia,
3. Gmerek Monika,
4. Szczepaniak Filip,
5. Nawrot Romuald,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Wierzbińska Barbara- Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Banaszak Maria – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie
3. Radni Rady Miasta i Gminy Dolsk:

- Pawełczyk Janina,
- Taciak Paweł
- Taciak Szymon
- Rzepczyński Jan
- Kaczmarek Jarosław
- Michałowski Andrzej,
- Kaźmierski Stanisław,
- Podpołucha Aneta,

4. Matelska Iwona – sołtys Wieszczyczyna
5. Furmanowska Krystyna Przewodnicząca Rady Rodziców działającej przy Szkole

Podstawowej w Masłowie
6. Nawrocki Lech Przedstawiciel Rady Rodziców działającej przy Szkole

Podstawowej w Masłowie
7. Pepliński Karol Przedstawiciel Rady Rodziców działającej przy Szkole

Podstawowej w Masłowie
8. Mieszkańcy.
9. Przedstawiciele prasy.

Przewodniczący Komisji  Jacek Woroch, powitał członków komisji, zaproszone osoby
i  poinformował zebranych, że przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia jest :

1. Realizacja punktu 2 planu pracy komisji dotycząca zapoznania się ze stanem
faktycznym warunków lokalowych Szkoły Podstawowej w Masłowie.

2. Odczytanie i zaakceptowanie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 7 stycznia
2019 roku.

3. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji wraz z propozycją zagadnień
do omówienia podczas obrad.
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Ad. 1.
Realizacja punktu 2 planu pracy komisji dotycząca zapoznania się ze stanem
faktycznym warunków lokalowych Szkoły Podstawowej w Masłowie.
Głos zabrała Burmistrz B. Wierzbińska powitała zebrane osoby i na wstępie
poinformowała, że temat jest jej bardzo bliski i dołoży wszelkich starań aby jego realizacja
się rozpoczęła. Na dzień dzisiejszy przeprowadziła rozmowy m.in. w Urzędzie Wojewódzkim
o możliwościach pozyskania środków finansowych. Źródeł finansowania gmina będzie
szukać w wielu miejscach gdyż bez środków zewnętrznych nie udźwigniemy takiej
inwestycji. Na ten moment środki zabezpieczone w budżecie w roku 2019 wynoszą
45.400,00 zł i są przeznaczone na projekt. Koncepcja przygotowana w roku 2017 zakłada
wybudowanie sali gimnastycznej, łącznika i 2 sal lekcyjnych. Koszt całkowity tej inwestycji
to ok. 3.500.000,00 zł. Burmistrz B. Wierzbińska uważa, że należy się zastanowić czy nie
powiększyć łącznika tak aby wybudować 2 dodatkowe sale lekcyjne. Burmistrz uważa,
że priorytetem powinno być wybudowanie sal dydaktycznych aby wyrównać szanse
edukacyjne dzieci i stworzyć komfortowe warunki do nauki.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie M. Banaszak poinformowała, że w szkole uczy
się obecnie 127 uczniów w klasach 13-18 osobowych. Uczniowie korzystają z 4 pomieszczeń
o powierzchni od 40 do 52 m2, pozostałe sale mają powierzchnię od 22 do 24 m2. Rozbudowa
i poszerzenie łącznika i powstanie w sumie 4 sal lekcyjnych byłoby optymalną propozycją.
Przedstawiciel Rady Rodziców L. Nawrocki wysunął propozycję aby zburzyć w salach
ścianki działowe i w ten sposób zwiększyć powierzchnie sal.
Dyrektor M. Banaszak poinformowała, że ścianki działowe zostały wyburzone w salach
na piętrze gdzie zostały spełnione nałożone wymagania ppoż.
Dyrektor M. Banaszak zwraca uwagę na konieczność rozważenie budowy dodatkowych sal
lekcyjnych gdyż obecnie ilość pomieszczeń jest już niewystarczająca. Ile dzieci
w najbliższych latach będzie uczęszczać do szkoły na ten moment nie wiadomo, ale należy
wziąć pod uwagę dodatni przyrost naturalny i przedstawioną koncepcję zaktualizować
i dostosować do obecnego systemu  oświatowego.
Pan L. Nawrocki prosi o odpowiedź czy w momencie opracowywania koncepcji trwały
konsultacje z przedstawicielami szkoły w celu wypracowania wspólnego projektu.
Dyrektor M. Banaszak poinformowała, że rozmowy były prowadzone,  było również
spotkanie z projektantem opracowującym koncepcję, została przeprowadzona wizją lokalna
terenu. W pierwszej wersji był pomysł aby powstała sala gimnastyczna  o konstrukcji
balonowej, której koszt postawienia byłby znacznie mniejszy.
Radna J. Pawełczyk potwierdziła, że  rozmowy z przedstawicielami szkoły były prowadzone
2-3 lata temu, ale w ostateczności uzgodniono aby opracować koncepcję dla sali
gimnastycznej murowanej, która jest konstrukcją trwalszą.
Dyrektor M. Banaszak zaznaczyła, że w momencie opracowywania koncepcji istotną
informacją mającą wpływ na jej kształt była obowiązująca reforma oświatowa. W roku 2017
obowiązywała 6 letnia szkoła podstawowa obecnie po reformie systemu edukacji i powrotu
do ośmioklasowej szkoły podstawowej opracowana koncepcja powinna zostać dostosowana
do potrzeb.
Radny F. Szczepaniak uważa, że przedstawiona koncepcja po za przedstawioną wizualizacją
nie ma żadnego znaczenia, należy opracować konkretny projekt z zaznaczeniem etapowości
prac budowlanych, możliwością przeprowadzania odbiorów częściowych. W sytuacji gdy nie
mamy wystarczających nakładów finansowych nie możemy myśleć o realizacji całości tzn.
budowie sal dydaktycznych i sali gimnastycznej, ale musimy już w momencie tworzenia
projektu rozdzielić te budowy na poszczególne etapy. Radny zwraca uwagę również na fakt,
że tego typu obiekty generują duże koszty nie są rentowne i uważa, że należy się zastanowić
nad budową mniejszego obiektu.
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Pan L. Nawrocki popiera przedstawioną propozycję przez radnego F. Szczepaniak i jego
zdaniem jest ona jak najbardziej rozsądna i najpierw powinniśmy się skupić na budowie
sal dydaktycznych, a dopiero w drugim etapie rozpocząć budowę sali gimnastycznej.
Dyrektor M. Banaszak poinformowała, że obecnie zajęcia wychowania fizycznego
odbywają się w salach dydaktycznych w szkole w Masłowie oraz przy sprzyjających
warunkach pogodowych  na boisku szkolnym jak również dzieci są dowożone do sali
gimnastycznej znajdującej się w MGOSIR  w Dolsku.
Radny J. Kaczmarek zauważył, że stan sali gimnastycznej w MGOSIR w Dolsku wymaga
również remontu. Posadzkę należy wymienić, pojawiają się pęknięcia na ścianach. Koszt
wymiany podłogi to ok. 800.000,00 zł.
Burmistrz B. Wierzbińska poinformował, że sala gimnastyczna jest dopuszczona
do użytkowania, pęknięcia na ścianach powoduję osuwająca się skarpa gdyż w czasie budowy
budynku  nie były postawione zapory które przejęłyby na siebie osuwiska ziemi.
Dyrektor M. Banaszak poruszyła kwestię sfinansowania tej inwestycji i uważa, że należy
szukać wszelkich możliwych źródeł z których można pozyskać środki finansowe.
Burmistrz odpowiedziała, że na ten moment nie ma uruchomionych programów  z których
moglibyśmy pozyskać pieniądze na budowę tego typu obiektów.
Radny R. Nawrot wspomniał, że w poprzednich latach był uruchomiony program
Totalizatora Sportowego, który finansował tego typu przedsięwzięcia, na dzień dzisiejszy już
on nie funkcjonuje. Podczas spotkań w Urzędzie Marszałkowskim radny dostał odpowiedź,
że obecnie tylko Ministerstwo Sportu dysponuje środkami finansowymi, które mogą zostać
przeznaczone na budowę  sal gimnastycznych   i tam zapadają decyzję odnoście udzielenia
pomocy finansowej.
Radna J. Pawełczyk dodała, że z puli Totalizatora Sportowego skorzystały ościenne gminy
i tak np. w Krzyżanowie została wybudowana sala.
Radny F. Szczepaniak uważa, że należy rozważyć koncepcję rozbudowy – w pierwszym
etapie sal dydaktycznych, a w drugim sali gimnastycznej. W łączniku powinny powstać
dodatkowe sale lekcyjne. Zwraca tylko uwagę i należy podjąć decyzję czy budowa
pełnowymiarowej sali gimnastycznej w naszym przypadku ma sens czy może wystarczy
mniejsza, ale wtedy odpada wynajem sali na zawody gdyż powierzchnia boiska nie będzie
spełniać zakładanych wymogów. Opracowana koncepcja w roku 2017 zakłada budowę sali
o wymiarach 30 m x 24 m.
Przewodniczący Komisji J. Woroch również wyraził opinię, że należy zastanowić się czy
pełnowymiarowa sala gimnastyczna jest potrzebna czy w ogóle jest takie zapotrzebowanie
wśród mieszkańców gminy.
Radny S. Kaźmierski uważa, że musimy myśleć o przyszłości i należy zrobić coś dużego
co spełni również wymogi na przyszłość i uważa że skracanie metrów i obcinanie kosztów nie
zawsze wychodzi na dobre.  Należy piąć do przodu i zapewniać dzieciom rozwój na wysokim
poziomie. Radna J. Pawełczyk poparła zdanie radnego Kaźmierskiego.
Radna J. Pawełczyk zauważyła tendencję w której mieszkańcy z miast uciekają na wieś
i tu się osiedlają, w związku z tym również w przedszkolu w Wieszczyczynie może pojawić
się problem z ilością miejsc i powstanie konieczność zlokalizowania zerówki również
w murach szkoły podstawowej w Masłowie.
Radny F. Szczepaniak uważa, że nie powinna być już tworzona kolejna koncepcja tylko
konkretny projekt budowy.
Członek Rady Rodziców K. Pepliński prosił o odpowiedź czy dzieci które teraz się rodzą
mają szansę na to aby uczęszczać już do rozbudowanej szkoły z wyposażona salą
gimnastyczną.
Burmistrz B. Wierzbińska poinformowała, że zrobi wszystko co tylko możliwe,
aby realizacja inwestycji się rozpoczęła, ale wszystko jest uzależnione od pozyskania
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dodatkowych środków finansowych, gdyż wszyscy tu obecni zdają sobie sprawę, że budżetu
gminy nie stać na taką inwestycję i tylko pomoc finansowa z zewnątrz może wspomóc
realizację.
Przedstawiciel Rady Rodziców L. Nawrocki uważa, że powinna powstać grupa osób, która
będzie wspomagać działania Urzędu i Szkoły w poszukiwaniu źródeł finansowania.
Burmistrz B. Wierzbińska na zakończenie posiedzenia przypomniała radnym, że dotychczas
inwestycje w Szkole Podstawowej w Masłowie również były przeprowadzane i w ostatnich
latach na remonty i funkcjonowanie szkoły zostało przeznaczone ok. 500.000.00 zł.
Dyrektor M. Banaszak przedstawiła wyliczenie, z którego wynika jakie inwestycje zostały
wykonane na terenie szkoły w:

· 2007 roku powstała kotłownia gazowa – koszt ok. 60.000,00 zł
· 2010 rok remont dachu – koszt ok. 210.000,00 zł
· 2006 rok – przebudowa toalet,
· 2015 rok – na 100 lecie szkoły wykonana została nowa elewacja.
· 2017 rok powstała biologiczna oczyszczalnia ścieków.
· 1991 roku szkoła pozyskała teren rekreacyjno- sportowy, który w ubiegłym roku

został cały ogrodzony.
Przewodniczący Komisji J. Woroch podsumowując przebieg posiedzenia przedstawił
ustalone wnioski:
-  radni proponują aby inwestycja przebiegała wieloetapowo – w pierwszym etapie budowa
4 sal lekcyjnych w drugim etapie budowa sali gimnastycznej,
-  sala gimnastycznej powinna zostać zaprojektowana o powierzchni 30 m x 16 m .

Członkowie komisji wraz z obecnymi na posiedzeniu uczestnikami udali się na oględziny
sal dydaktycznych i przyległego terenu szkoły.

Ad. 2 .
Odczytanie i zaakceptowanie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 7 stycznia 2019
roku.
Przewodniczący Komisji J. Woroch odczytał protokół z posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, który bez uwag został przyjęty
5 głosami „za”.

Ad. 3 .
Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji wraz z propozycją zagadnień
do omówienia podczas obrad.
Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 13 lutego 2019 roku na godz. 14.30.
Tematy, które zostaną omówione podczas posiedzenia to realizacja kolejnych punktów
z planu pracy komisji:

1. Zapoznanie się z planem działań na 2019 rok przez MGOSiR oraz kalendarzem
gminnych imprez sportowych.

2. Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturowych na 2019 rok.
3. Informacja dotycząca form pomocy udzielonej podopiecznym OPS w okresie

jesienno-zimowym oraz ocena funkcjonowania gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych.

4. Wysłuchanie informacji dotyczącej funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Dolsk.

5. Wysłuchanie informacji o funkcjonowaniu i planach klubów sportowych
Działających na terenie gminy:
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·  Uczniowski Klub Sportowy Kusy,
·  LKS Zawisza Dolsk,
· Sekcja Taekwondo K. Furmanowski

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Posiedzenia Jacek Woroch, podziękował
wszystkim obecnym za udział i zakończył posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jacek Woroch


