
Protokół nr 11/201 g

Z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy

Społecznej Rady Miejskiej z dnia 25.11.2019r.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

• Andrzej Ryszard Rychter

• Katarzyna Anna Pawlak

• Zofia Stanisława Kokot

• Grzegorz Jabłoński

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

otworzył pan Andrzej Rychter - przewodniczący Komisji.

Andrzej Rychter przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, że na posiedzeniu obecni

są wszyscy członkowie Komisji oprócz Sławomira Trawińskiego, wobec czego uznał, że

posiedzenie Komisji jest prawomocne.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek pracy komisji:

wizyta w Szkole podstawowej nr 2 w Praszce,

wizyta w Szkole podstawowej nr 3 w Praszce ,

wizyta w Szkole podstawowej nr 4 w Praszce

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad.

Celem wizyty komisji w szkołach było zapoznanie się z bieżącymi problemami z

jakimi borykają się dyrektorzy placówek.

1. Po wysłuchaniu informacji pani dyrektor SP2 w Praszce komisja zanotowała

następujące potrzeby:

- Potrzeby kadrowe z których najpilniejsze to % etatu sekretarki, ponieważ jest

to druga największa szkoła podstawowa w gminie i dotychczasowe % etatu to



zbyt mało wobec ilości pracy na tym stanowisku płatnym na poziomie najniższej

krajowej,

- '!h etatu dla konserwatora, dotychczas zatrudnionego na '!h najniższej krajowej

- modernizacja boiska asfaltowego - projekt, wycena,

- remont drenażu wokół sali gimnastycznej, obecny nie spełnia swojego

zadania,

- barierka spowalniająca na budowanej ścieżce rowerowej przy wejściu na teren

szkoły mająca zapobiegać ewentualnym wypadkom rowerzystów i dzieci

wychodzących ze szkoły,

-pakiet dziennika elektronicznego sprzężony z systemem w gminie,

inwentaryzacja i inne udogodnienia usprawniające prace na linii szkoła - gmina

2. Po wysłuchaniu informacji pani dyrektor SP3 w Praszce komisja zanotowała

następujące potrzeby:

- remont oświetlenia na sali gimnastycznej SP3, obecny stan praktycznie

uniemożliwia korzystanie z sali w godzinach popołudniowych,

- naprawa okien na sali gimnastycznej, uszkodzone urządzenia otwierające

okna wysoko położone,

- klimatyzator do pracowni komputerowej,

- wymiana komputerów, obecny sprzęt ma ponad 15 lat, nie współpracuje z

nowszym sprzętem typu tablice multimedialne czy rzutniki, ponadto podręczniki

opracowane są dla nowszych systemów operacyjnych,

- wymiana drzwi na II piętrze, pozostałe są już wymienione,

3. Po wysłuchaniu informacji pani dyrektor SP4 w Praszce komisja zanotowała

następujące potrzeby:

- remont dwóch toalet dla dzieci - zalecenia sanepidu do 31.08.2020 r.

- remont częsci dachu - koszt około 70 tys. zł.



Zdaniem komisji najpilniejsze potrzeby to:

1. W SP nr 2 dołożenie % etatu sekretarki ze względu na ilość pracy na tym

stanowisku (RaDO, SIO i inne stale dokładane obowiązki) , jest to druga

największa szkoła w gminie do której uczęszcza tylko dwudziestu uczniów mniej niż

do największej SP3.

2. Remont oświetlenia na sali gimnastycznej SP3,

3. Remont dwóch toalet w SP4 , koszt około40 tys. zł.
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Protokolant Komisji Przewod niczący
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