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Protokół Nr 12/2015

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

W dniu 3 listopada 2015

Komisji przewodniczył: KAROL KOWALSKI

I. O becni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program komisji:

1. Wizytacja i przegląd placówek oświatowych:
a) Publiczna Szkoła Gimnazjalna w Zdzieszowicach

Publiczna Szkoła Gimnazjalna w Zdzieszowicach

Wizytacja placówki obejmowała dyskusję z dyrektorem szkoły, panem Mirosławem 
Czernyszem odnośnie funkcjonowania placówki wraz z lustracją obiektu.

Pan Dyrektor przedstawiła radnym obszerną informację odnośnie sukcesów uczniów 
w licznych konkursach, jak również rozgrywkach i mistrzostwach sportowych.

Dzięki wsparciu z Urzędu Miejskiego wiele zadań wynikających z bieżących potrzeb 
udało się zrealizować. Podczas wizyty stwierdzono, że sale klasowe są dobrze przygotowane 
oraz przyjazne dla uczniów. Członkowie komisji pozytywnie odnieśli się do planów Dyrekcji.

Podczas wizyty komisji i konsultacji z p. Dyrektor do najpilniejszych zadań 
niezbędnych do realizacji są:

- Parking przy stołówce wymaga rewitalizacji. Komisja stwierdziła, że studzienki wymagają 
obniżenia a płyty nadają się do wymiany,

- Schody prowadzące do wejścia Gimnazjum wymagają prac remontowych,

- Przy ulicy nowej na przeciwko wejścia brakuje barierek zabezpieczających przed 
wybiegnięciem na ulice,



- Boisko odkryte przy pływalni wraz z bieżniami dookoła niego wymagają pilnych wymiany 
nawierzchni tartanowej, ponieważ nawierzchnia ta odchodzi i pęcznieje. Cała powierzchnia 
przy brzegach boiska odsłania specjalnie zabezpieczone krawężniki,

- Schody prowadzące do pływalni wymagają pilnego remontu, oraz dostosowanie ich dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

- Na pływalni pokrywająca ściany boazeria wymaga usunięcia , a w zamian położenia 
odpowiednich tynków,

- Okna na pływalni wymagają wymiany,

- W przyszłości należało by doposażyć basen w windę do wyciągania niepełnosprawnych 
dzieci z basenu,

- Sala gimnastyczna wymaga malowania,

- Świetlica szkolna wymaga malowania,

- Kafelki w podziemiach nadają się do wymiany,

- Rury żeliwne w toaletach wymagają wymiany,

- Należałoby wymienić oświetlenie na korytarzach na energooszczędne,

- W miarę możliwości komisja wnioskuje o doposażenie szkołę w urządzenia multimedialne,

- Szkoła wymaga ocieplenia budynku,

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA: 27.11.2015. 

GODZINA: 15 15

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował

Marek Skóra


