
Protokół nr 38/10 
z posiedzenia Komisji ds. Socjalnych 
odbytego w dniu 30 czerwca 2010 r. 

 
 

Otwarcia kolejnego posiedzenia dokonał Pan Zbigniew Krzyżański – Przewodniczący 
Komisji ds. Socjalnych, który na wstępie swego wystąpienia powitał zebranych. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił następujący 
porządek obrad: 

 
1. Analiza remontów planowanych w placówkach szkolnych w okresie wakacji – 

wyjazd w teren. 
2. Sprawy bieżące i różne. 

 
Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag i został przyjęty 
jednogłośnie. Następnie po zatwierdzeniu tematyki obrad Przewodniczący zarządził 
głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia, który był udostępniony do 
wglądu w Urzędzie Gminy. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z poprzedniego posiedzenia został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 
Realizując zaplanowany porządek obrad członkowie Komisji udali się na wizytację placówek 
szkolnych. W pierwszej kolejności, Komisja udała się do Przedszkola w Widawie, gdzie na 
miejscu powitała ich Pani Krystyna Partyczyńska – Dyrektor tej placówki i udzieliła 
informacji na temat prac oraz remontów, jakie zaplanowane zostały na okres wakacyjny. 
Następnie oprowadzając Komisję po pomieszczeniach oraz salach, w których odbywają się 
zajęcia z dziećmi zaznaczyła, iż priorytetowym zadaniem jest odgrzybienie i pomalowanie 
ścian, na co zostały zaplanowane środki pieniężne w budżecie. W dalszej kolejności 
nadmieniła, iż należałoby wymienić meble kuchenne oraz zakupić stół spełniający rolę blatu 
roboczego. Kontynuując obchód Pani Dyrektor wskazała na konieczność wymiany bramy 
wjazdowej, jednakże dodała, iż na te ostatnio wymienione zadania nie wystarczy środków 
z budżetu tej placówki, gdyż w dużym stopniu zostały one uszczuplone w czasie zimy na 
odśnieżanie dachu oraz ogrzewanie. Na zakończenie wskazując na odpadający fragment 
zewnętrznej elewacji poinformowała, iż zostanie on naprawiony przez firmę podczas 
wykonywania prac związanych z odnawianiem ścian w pomieszczeniach w ramach 
gwarancji. 
W dalszej kolejności Komisja udała się do Zespołu Szkół w Widawie, gdzie Pan Marek 
Wójcik – Dyrektor tej placówki powitawszy gości oprowadził ich po budynku oraz placu 
szkolnym. Podczas tego obchodu wskazywał na prace konieczne do przeprowadzenia 
w okresie wakacji, a mianowicie odmalowanie klatki schodowej, korytarzy oraz kilku klas. 
Ponadto nadmienił, iż w jednej ze sal, gdzie odbywają się zajęcia ruchowe należy położyć 
płytki oraz pomalować ściany. Dodatkowo wyjaśnił, iż w ramach gwarancji zostaną 
odświeżone ściany w szatniach, gdzie ponownie wyszedł grzyb. Kontynuując Pan Wójcik 
zaznaczył, iż wiele drobnych prac wykonywanych jest we własnym zakresie, gdyż szkoła ma 
ograniczony budżet i nie wystarcza na wykonanie wszystkich niezbędnych remontów. 
Następnie wskazał na zniszczone rynny na budynku sali gimnastycznej oraz pozostałe po 
wymianie okna, a także konieczność usunięcia płytek z filarów tego budynku i położenia 
tynku, gdyż odpadające płytki zagrażają bezpieczeństwu przebywających tam dzieci. 
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Następnie Komisja zwizytowała Szkołę Podstawową w Brzykowie. Na miejscu Pani 
Wiesława Brocka – Dyrektor tej placówki poinformowała, iż należy doposażyć klasę 5-
ciolatków oraz odnowić i również doposażyć klasę dla I-szoklasistów. Ponadto nadmieniła, iż 
zostały zabezpieczone środki w budżecie na wymianę okien. Kontynuując zaznaczyła, iż 
należałoby również wykonać remont podłogi na korytarzu na piętrze jak również wymienić 
znajdujące się tam szafki. Dodatkowo Pani Dyrektor poinformowała, iż przydałoby się 
również zakupić meble do pokoju nauczycielskiego, a konkretnie stół i krzesła. Następnie 
dodała, iż na wspomniane powyżej zadania nie wystarczy pieniędzy, jakimi dysponuje szkoła. 
W dalszej części Komisja udała się do kolejnej placówki, gdzie na miejscu powitała ich Pani 
Anna Brzozowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ochlach. Przystępując do omawiania 
zaplanowanych remontów Pani Dyrektor wskazała, jako priorytetowe zadanie rozbudowę 
szkoły i wygospodarowanie miejsca na stołówkę. Następnie wyjaśniła, iż kilkanaście dzieci 
z obwodu należącego do Ochel uczęszcza do innych placówek, przyczyną tego jest właśnie 
brak możliwości zjedzenia ciepłego posiłku. W dalszej części oprowadziła członków Komisji 
po budynku szkolnym wskazując klasy, które zostaną odnowione lub doposażone. 
W dalszej części Komisja udała się do kolejnej szkoły mieszczącej się w Chociwiu, gdzie na 
miejscu Pani Jadwiga Kaczmarek – Dyrektor tej placówki udzieliła informacji na temat 
zaplanowanych i trwających już remontów. W większości wymienione zadania, to malowanie 
ścian w klasach, bibliotece i sali gimnastycznej oraz kotłowni. Ponadto Pani Dyrektor 
wskazała na konieczność położenia wykładziny podłogowej w klasach I-III oraz jej wymiany 
w sali nr 6.. Następnie po wyjściu na teren szkolny członkowie Komisji mogli zapoznać się ze 
zniszczeniami, jakie dokonali najprawdopodobniej uczniowie na murach budynku szkolnego 
oraz zapleczu sali gimnastycznej. W tym miejscu Pani Dyrektor zaznaczyła, iż należy 
zamontować dodatkowe, co najmniej dwie kamery, aby uniknąć w przyszłości podobnych 
sytuacji. Następnie wskazała jeszcze na konieczność wykonania zaplanowanego już w roku 
ubiegłym odwodnienia wokół budynku szkolnego oraz rozwiązania problemu parkingu. 
Ponadto Pani Dyrektor nadmieniła, iż zaplanowana została budowa nowego ogrodzenia 
wokół terenu boiska, jednakże cały czas trwają prace nad dokumentacją związaną 
z rozgraniczeniem. Natomiast zdaniem Komisji należałoby dokonać podwyższenia 
ogrodzenia od strony drogi wojewódzkiej. 
Ostatnią placówką, którą odwiedzili członkowie Komisji była Szkoła Podstawowa 
w Restarzewie. Pani Dyrektor – Katarzyna Jasiczek poinformowała o konieczności 
częściowego odnowienia 2 klas oraz łazienki, a także odnowienia klasy III i położenia 
wykładziny, gdyż odbywają się tam zajęcia związane z nauczaniem zintegrowanym. Ponadto 
dodała, iż zaplanowana została wymiana okien. Kontynuując Pani Dyrektor zaznaczyła, iż 
budżet jej placówki jest ograniczony i posiada jedynie połowę kwoty wymaganej do 
przeprowadzenia wymienionych zadań. Następnie po wyjściu na teren szkolny wskazała na 
konieczność odnowienia fragmentu zewnętrznej elewacji, jednak zaznaczyła, iż zostanie to 
wykonane w ramach reklamacji. 
 
Ad. 2 
Następnie po dokonaniu objazdu placówek szkolnych z terenu gminy Widawa członkowie 
Komisji udali się na salę obrad, gdzie sporządzono pismo do Wójta Gminy, stanowiące 
załącznik do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący poprosił Panią Jolantę Pietras 
– Sekretarz Gminy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wymiany okien w Szkole 
Podstawowej w Restarzewie. 
Odnośnie powyższego zagadnienia Pani Sekretarz wyjaśniła, iż pieniądze na ten cel zostały 
wyodrębnione w budżecie gminy. Ponadto dodała, iż będą również wymieniane okna 
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w budynkach komunalnych oraz w Szkole Podstawowej w Brzykowie, dlatego też należy 
przygotować dokumentację oraz kosztorysy i potraktować to jako jedno zadanie. 
W dalszej części wywiązała się dyskusja na temat realizacji funduszy sołeckich. Ponadto 
podjęto również kwestię zakupu dodatkowego kruszywa. 
Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to spotkanie 
Przewodniczący podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął kolejne obrady 
Komisji ds. Socjalnych. 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Jolanta Szuleta 
          Przewodniczący 
               Komisji ds. Socjalnych 
 
                 Zbigniew Krzyżański 


