Uchwała Nr XII / 145/04
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 01 grudnia 2004 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu
technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Nr VIII/70/03 Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim z dnia 24.09.2003 r. w sprawie przyjęcia materiału
dotyczącego stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo
Pomorskie

u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e:
§1
Rada Miejska przyjmuje sprawozdanie z wykonania w/w uchwały jak
w załączniku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Zygmunt Szczepański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...................................
RM w Kowalewie Pomorskim z dnia ..........................

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
UCHWAŁY Nr VIII/2003 RADY MIEJSKIEJ
W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 24 września 2003 r.
DOT. STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW
OŚWIATY MIASTA I GMINY
KOWALEWO POMORSKIE

sierpień 2004 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 24.09.2004 r. w sprawie przyjęcia materiału dotyczącego stanu technicznego
obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, która zobowiązuje
do złożenia sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały, przedstawiam
informacje na temat stopnia realizacji.
§1

Realizacja wniosków w zakresie poprawy funkcjonowania
placówek oświatowych na terenie gminy.
1. Szkoła Podstawowa Pluskowęsy:
1) Utworzenie sali komputerowej – zadanie zrealizowane. Salę komputerową
wyposażono w 10 komputerów. Sprzęt komputerowy pozyskano w ramach
programu szkoleniowego zorganizowanego przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz z Publicznego Gimnazjum.
2) Rozważyć możliwość przyznania godzin świetlicowych i utworzenie świetlicy
w związku z dowozem uczniów po uruchomieniu nowego obiektu gimnazjum na podstawie przedłożonego planu zajęć uczniów przy uwzględnieniu
technicznych możliwości dowozu i odwozu przydzielono tygodniowo 12
godzin świetlicowych.
3) Przeniesienie biblioteki publicznej z pomieszczeń remizy do obiektu
szkoły. W czasie wakacji przeniesiono bibliotekę publiczną do pomieszczenia
Szkoły Podstawowej w Pluskowęsach, w którym wcześniej przeprowadzono
niezbędny remont.

2. Szkoła Podstawowa Wielkie Rychnowo:
1) Rozważyć możliwość zapewnienia godzin świetlicowych po uruchomieniu
nowego budynku gimnazjum, na podstawie przedłożonego przez dyrektora
planu zajęć uczniów i technicznymi możliwościami dowozu i odwozu
przydzielono tygodniowo 9 godzin świetlicowych.
2) Rozważyć możliwość zatrudnienia na 1/2 etatu kucharki celem przygotowania
posiłku dla uczniów po uruchomieniu nowego budynku gimnazjum - na
podstawie wniosku złożonego przez p. Dyrektor dokonano zmian w organizacji
pracy szkoły. Jeden etat sprzątaczki zagospodarowano na ½ etatu kucharki i ½
etatu sprzątaczki. Zatrudniono kucharkę na czas określony do dnia
30.06.2004 r. Zatrudnienie w wymiarze ½ etatu będzie kontynuowane z chwilą
uruchomienia wydawania śniadań tj. od nowego roku szkolnego 2004/2005.
3) Założenie sieci w pracowni komputerowej – zadanie zaplanowano do realizacji

na 2005 r.
4) Rozważyć możliwość reaktywowania wychowania przedszkolnego po
uruchomieniu nowego budynku gimnazjum. Rodzice zostali poinformowani
o możliwości korzystania z miejsc w Przedszkolu Publicznym w Kowalewie
Pomorskim ( część rodziców skorzystała z tej propozycji). Nie było natomiast
inicjatywy ze strony rodziców nt. reaktywowania wychowania przedszkolnego.
5) Przeniesienie biblioteki na wyższą kondygnację nastąpiło w okresie ferii
zimowych 2004 r. Filię Biblioteki Publicznej z pomieszczeń piwnicy nowej
części szkoły przeniesiono do pomieszczeń na parterze w starej części szkoły.
Wcześniej dokonano niezbędnego remontu pomieszczeń.

3. Szkoła Podstawowa Wielka Łąka:
1) Zapewnienie godzin świetlicowych - na podstawie przedłożonego przez
dyrektora planu zajęć uczniów i technicznymi możliwościami dowozu i odwozu
przydzielono tygodniowo 12 godzin świetlicowych.

4. Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomorskie:
1) Zakup stołu laboratoryjnego do biologii – zadanie w trakcie realizacji
( realizacja zamówienia nastąpi na początku m-ca września),
2) Zakup nowości wydawniczych do biblioteki – dokonano częściowego zakupu
pozycji książkowych ze środków pozyskanych od sponsorów. Zadanie będzie
realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków.

§2
Realizacja remontów, modernizacji i inwestycji w placówkach
oświatowych – Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie ustalone na
podstawie objazdu placówek w dniu 25 czerwca 2003r.
1. Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach
1) Dokończenie asfaltowania boiska szkolnego - zadanie wykonano, zrealizowano
120 m2 . Wykonawcą zadania była firma „DROBUD” z Wąbrzeźna, która
asfaltowanie boiska wykonała nieodpłatnie.
2) Kompleksowe wyremontowanie instalacji sanitarnej - zadanie zrealizowano na

przełomie 2003/2004 roku. Koszt przebudowy instalacji wyniósł 32.352,55 zł.

3) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – z uwagi na ograniczone
środki finansowe zadanie przełożono na termin późniejszy.
4) Dokonanie pomiaru natężenia oświetlenia w klasach i ewentualna wymiana
instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych – zadanie wykonano. Koszt
wykonania 15.000 zł.
5) Wykonanie wylewki przy wejściu do kotłowni – wykonano przy asfaltowaniu
boiska.

Planowane inwestycje:
Rozważyć celowość rozbudowy lub podwyższenia sali gimnastycznej.
Przy obecnym stanie uczniów i istniejącej bazie sportowej: uniwersalnego boiska
asfaltowego i boiska trawiastego nie zachodzi konieczność rozbudowy ani
podwyższenia sali gimnastycznej.

2. Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie
1) Zniwelowanie terenu i budowa boiska szkolnego – sukcesywnie prowadzone jest
nawożenie ziemi. Zadanie w trakcie realizacji.
2) Wykonanie elewacji i docieplenie stropu starej części szkoły – zadanie w trakcie
realizacji wykonywane przy udziale środków Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich. Koszt realizacji zadania 44.939,34 zł. w tym środki PAOW –
17.556,00 zł. Zakończenie zadania przewiduje się na dzień 15.11.2004 r.
Rozpoczęcie prac remontowych z udziałem środków Banku Światowego
uzależnione było od terminu podpisania stosownej umowy o dofinansowanie
z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Marszałka
Województwa. Umowa na to zadanie została podpisana w dniu 2.07.2004 r.
po czym uruchomiono procedurę przetargową zgodnie z wytycznymi Banku
Światowego.
3) Podniesienie ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków – zadanie będzie realizowane
po zakończeniu budowy boiska szkolnego.
4) Wymiana okien w starej części szkoły – realizację zadania przesunięto na termin
późniejszy.
5) Pomalowanie podłóg w pomieszczeniach starej części szkoły – zadanie zostało
zrealizowane w ramach środków własnych w okresie wakacji.

3. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
1) Wymiana stolarki okiennej w starej części szkoły – dokonano wymiany stolarki

okiennej drewnianej na PVC. Zadanie realizowane przy udziale środków
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Koszt zadania - 29.461,78 zł. w tym
środki PAOW – 10.861,00 zł.
2) Nadbudowa sali gimnastycznej- przekazano plac budowy pod wymianę
konstrukcji i pokrycia dachu na sali gimnastycznej i łączniku . Koszt zadania
238.267,23 zł. Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowany jest na dzień
30.09.2004 r.

4. Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
1) Renowacja elewacji zewnętrznej- zadanie zostanie ujęte w planie na rok 2005.
2) Rozważyć naprawę tynku w klasach na piętrze – naprawiono tynki w klasach na
piętrze i pomalowano 10 klas oraz część korytarzy na parterze i przy wejściu do
szkoły.
3) Naprawa podłogi w izbach lekcyjnych i sali komputerowej – zadanie
zrealizowano. Koszt zadania – 14.403,81 zł.

Sporządziły:
B. Rutkowska
J. Jakubiak

