Protokół nr 2 / 2012/ VI
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 22 maja 2012 r.
Miejsce posiedzenia: wybrane placówki oświatowe Gminy
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 11.00.
Godzina zakończenia posiedzenia: 13.30.
Obecni członkowie Komisji: Stanisław Walter – Przewodniczący Komisji
Maria Zgoła – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Władysław Olejniczak – członek Komisji
Mirosław Sroka- członek Komisji
Henryk Witkowski – członek Komisji
Dorota Żakowska – członek Komisji
Prowadzący obrady : Stanisław Walter
Stwierdzenie prawidłowości zwołania obrad także poprzez ogłoszenie w BIP.
Stwierdzenie quorum – Przewodniczący stwierdził quorum wymagane do odbycia
posiedzenia.
Goście: nie było (lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu)
Porządek obrad Komisji Edukacji :
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Objazd wybranych placówek oświatowych Gminy.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Stanisław Walter otworzył posiedzenie Komisji Edukacji,
powitał zgromadzonych członków, po czym przedstawił porządek obrad.
Dzisiejsze posiedzenie Komisji Edukacji jest posiedzeniem wyjazdowym. Pierwszą z
odwiedzonych placówek oświatowych była Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie, gdzie
radnych podjęła Dyrektor placówki, pani Renata Duszczyk. Celem wizyty jest obejrzenie
szkoły i ewentualne wzajemne pytania.
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W pierwszej kolejności Komisja Edukacji przyjęła opinię w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy. W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nie było żadnej
uwagi do wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2011. Komisja Budżetu na
posiedzeniu przed kilkoma dniami stwierdziła, że do budżetu wróciło w ubiegłym roku 2,5
miliona złotych z działu Oświata. Wynikało w dużej mierze to z łagodnej zimy i
niewykorzystaniu wszystkich środków finansowych na energię. Styczeń i luty bieżącego roku
były jednak bardzo zimne, energia kosztuje coraz więcej, więc na początku 2012 roku
wydano z tego tytułu około 40% środków zaplanowanych na cały rok. Należy mieć nadzieję,
że listopad i grudzień bieżącego roku będą łagodne. W szkołach notuje się wzrost kosztów
zużycia wody, jednak trudno byłoby zabronić uczniom kąpieli po zajęciach fizycznych
(wychowanie fizyczne, uks, sks), jeśli mamy ku temu warunki. W roku 2012 zlecono
wykonanie audytu energetycznego. Pomiary wykonane w obecności Przewodniczącego
Komisji Edukacji wskazuje na dobrą izolację murów i dobrą wydajność pieców centralnego
ogrzewania.
Opinię przyjęto jednogłośnie w składzie obecnym na posiedzeniu Komisji. Opinia
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja Edukacji powróciła do wizytacji Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie.
Stwierdzono, że najpilniejszą potrzebą tej placówki jest na dzień dzisiejszy remont łazienek i
toalet uczniowskich i nauczycielskich (nie remontowano ich od początku budowy szkoły, a
szkołę budowano wtedy, gdy na rynku nie było żadnych materiałów). Dokonuje się co jakiś
czas unowocześnienia pojedynczych sanitariatów, jednak kapitalnego remontu toalet nie było
od początku istnienia szkoły. Przed kilku laty w jednej z łazienek nie było nawet ciepłej
wody, konieczne było jej doprowadzenie, gdyż w dzisiejszym stanie prawnym istnieje taki
wymóg. Środki na taki remont nie pochodzą z wydatków inwestycyjnych, lecz z konta
remontowego.
Obok dwóch obiektów szkolnych funkcjonuje w Przeźmierowie stołówka, działająca
na zasadzie cateringu, rzadko wykorzystywana do innych celów. Z byłej kuchni placówki
utworzono świetlicę socjoterapeutyczną, która funkcjonuje popołudniami. Kuchnia nie
odpowiadała żadnym normom Sanepidu, więc catering jest w tej placówce najlepszym
rozwiązaniem, tym bardziej, że utrzymanie kuchni jest w szkołach bardzo kosztowne.
Komisja Edukacji obejrzała budynek szkoły, oprowadzana przez Dyrektora placówki,
panią R. Duszczyk. Radni obejrzeli też pomieszczenie przeznaczone pod świetlicę
terapeutyczną.
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Kolejnym obiektem oświatowym odwiedzonym przez członków Komisji Edukacji
była Szkoła Podstawowa w Lusowie, gdzie radni zostali powitani przez Dyrektora, panią
Aleksandrę Kolendo. Zwiedzanie rozpoczęto od serca szkoły, czyli sekretariatu. Następnie
członkowie Komisji Edukacji przeszli cały budynek szkolny, zarówno część oświatową, jak i
administracyjną. Budynek szkoły, jak i całe wyposażenie klas i sanitariatów ma już 16 lat.
Wyżywienie w szkole, podobnie jak w poprzedniej, polega na dostarczaniu posiłków
przez firmę zewnętrzną. Zajęcia obowiązkowe w szkole trwają w godzinach 8.30.-15.00.
Radni podziękowali za gościnność Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lusowie, pani A.
Kolendo.
Kolejną placówką, którą odwiedzili członkowie Komisji Edukacji było Przedszkole w
Lusowie. Radni zostali przyjęci przez panią Dorotę Borowską, która oprowadziła radnych po
obiekcie.
Następny obiekt wizytowany przez Komisję Edukacji to Przedszkole w Lusówku, w
którym radnych podjęła Dyrektor Alina Marcinkowska.
Na końcu radni odwiedzili Szkołę Podstawową w Ceradzu Kościelnym. Po obejrzeniu
obiektu członkowie Komisji Edukacji podziękowali Dyrektorowi placówki za gościnę.

Posiedzenie Komisji protokołowała:
Katarzyna Antos
Przewodniczący Komisji
/ - / Stanisław Walter
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