Uchwała Nr XXXI/269/06
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 31 maja 2006 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 uchwały dot. stanu
technicznego obiektów oświaty na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie
jak w załączniku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/269/06
RM w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 r.

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

Kowalewo Pomorskie, 2006 r.

Zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z 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, pierwsze sprawozdanie z wykonania uchwały,
zostało przedstawione w dniu 1.12.2004 r., niniejsze sprawozdanie przedstawia
dalszą realizację zadań i zgodnie z w/w uchwałą winno być przedłożone na
zakończenie kadencji RM. Przedstawiając sprawozdanie pragnę poinformować, że
większość określonych w nim zadań zostało zrealizowanych. W trakcie realizacji
jest zadanie określone w § 2 pkt 2 ppkt 1 dotyczące zniwelowania terenu
przylegającego do SP w Wielkim Rychnowie. Niwelacja jest prowadzona tzw.
sposobem gospodarczym przy pozyskaniu ziemi od osób prywatnych, dlatego też
jest to proces długotrwały. Zaniżenie jest dość znaczne i wymaga dużej ilości
materiału zagęszczającego. Po wykonaniu tych prac będzie można przystąpić do
kolejnych nie zrealizowanych zadań tj. do budowy boiska i podniesienia
ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków.
Natomiast odstąpiono od wymiany okien w starej części szkoły, gdyż jak wykazała
przeprowadzona kontrola na dzień dzisiejszy stan okien jest dobry.
Odstąpiono też od rozbudowy sali gimnastycznej w Pluskowęsach z uwagi na
zmniejszoną liczbę uczniów – odejście klas gimnazjalnych do nowo wybudowanego
budynku.
Nie wykonano renowacji elewacji zewnętrznej w Kowalewie Pomorskim z
uwagi na brak środków. Renowacja została przyjęta do planu na rok 2006, jej
wykonanie będzie możliwe po pozyskaniu środków z zewnątrz.
Pragnę podziękować wszystkim realizatorom działań wynikających z tejże
uchwały, w tym radnym za podejmowanie inicjatyw i trafnych decyzji w celu jej
wykonania. Określenie stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie pomogło wykonać najpilniejsze potrzeby placówek
oświatowych w zakresie dosprzętowienia oraz przeprowadzania niezbędnych
remontów i modernizacji.
§1

Realizacja wniosków w zakresie poprawy funkcjonowania placówek
oświatowych na terenie gminy.
1. Szkoła Podstawowa Wielkie Rychnowo:
1) Rozważyć możliwość zatrudnienia na 1/2 etatu kucharki celem przygotowania
posiłku dla uczniów po uruchomieniu nowego budynku gimnazjum - Decyzją
p. Dyrektor od 1 września 2004 r. do 22 listopada 2005 r. w przygotowaniu i
wydawaniu śniadań pomagały panie zatrudnione na etacie sprzątaczek, przy
czym pomoc w kuchni miały wpisaną w zakres obowiązków. W chwili obecnej
w szkole nie są przygotowywane i wydawane śniadania. W ramach dożywiania
dzieci otrzymują zupy. Dowozem zup i ich wydawaniem zajmuje się p. Arbart –
dzierżawca stołówek wyłoniony w wyniku przetargu / szkoła ma podpisaną

umowę na dowóz zup do dnia 30 czerwca 2006 r./

2. Szkoła Podstawowa Kowalewo Pomorskie:
1) Zakup stołu laboratoryjnego do biologii – zadanie zostało zrealizowane . Koszt
realizacji zadania – 834,48 zł.
2) Zakup nowości wydawniczych do biblioteki – zakup nowości wydawniczych
następuje sukcesywnie ze środków przeznaczonych na działalność szkoły.

§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) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – zadanie zrealizowano. Koszt
realizacji zadania 6.000 zł.
2) Rozważyć celowość rozbudowy lub podwyższenia sali gimnastycznej –
odstąpiono od realizacji zadania.

2. Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie
1) Zniwelowanie terenu i budowa boiska szkolnego – z uwagi na znaczne zaniżenie
terenu przeznaczonego pod boisko sportowe, teren ten jest sukcesywnie nawożony
i zagęszczany. Zadanie w trakcie realizacji.
2) Wykonanie elewacji i docieplenie stropu starej części szkoły – zadanie
zrealizowano przy udziale środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Koszt realizacji zadania 44.939,34 zł. w tym środki PAOW – 17.556,00 zł.
Przy wykonywaniu elewacji budynku szkoły poprawiono szczelność okien,
odnowiono je, wymieniono parapety zewnętrzne i wewnętrzne.
3) Podniesienie ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków – zadanie będzie realizowane
po zakończeniu budowy boiska szkolnego.
4) Wymiana okien w starej części szkoły – odstąpiono od wymiany okien.
Jak wykazała przeprowadzona kontrola stan okien jest dobry.

3. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące

1) Nadbudowa sali gimnastycznej- zadanie zakończono. W ramach modernizacji
dokonano wymiany instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej oraz wymiany
parkietu. Koszt zadania 238.267,23 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
1) Renowacja elewacji zewnętrznej- z uwagi na ograniczone środki finansowe nie
docieplono ścian i nie wykonano elewacji. Zadanie ujęto w planie na rok 2006.
Wykonanie zadania jest uzależnione od pozyskania dodatkowych środków.
Ponadto na wyposażenie i doposażenie placówek oświatowych w latach 20032005 pozyskano ogółem środki w wysokości – 412.874,00 zł.
2003 r.
Pozyskano środki finansowe z:
1. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy - 14.350,00 zł.
na zakup komputerów do SP w Wielkim Rychnowie,
2. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Warszawy - 12.000,00 zł.
na zakup komputerów do SP w Pluskowęsach,
Ogółem – 26.350,00 zł.
2004 r.
Pozyskano środki finansowe z:
1. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z Warszawy / 1% rezerwa/
- 212.616,00 zł. Na wyposażenie nowych sal korekcyjnych i dydaktycznych, adaptację
gabinetów profilaktycznych, zadania remontowe oraz z tytułu wzrostu liczby uczniów
objętych nauczaniem indywidualnym w roku szkolnym 2004/2005,
2. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu / PAOW/ :
- na szkolenia dydaktyczne dyrektorów i nauczycieli - 8.186,00 zł.
- na szkolenia informatyczne dyrektorów i nauczycieli – 14.621,00 zł.
- na zakup pomocy dydaktycznych – 24.211,00 zł.,
- oprogramowanie komputerowe – 9.982,00 zł.
- na wymianę stolarki okiennej w SP W. Łąka – 10.861,00 zł.
- remont elewacji w SP w W. Rychnowie - 17.526,00 zł.
3. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. W Golubiu-Dobrzyniu – 5.000,00 zł.
na wykonanie zadaszenia nad schodami od strony boiska szkolnego w SP w
Kowalewie Pom.
Ogółem - 303.003,00 zł.

2005 r.
Pozyskano środki finansowe z:
1.Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z Warszawy / 0,6 % rezerwa/ 30.000 zł. na wyposażenie sali gimnastycznej w SP w Wielkiej Łące oraz wyposażenie
biblioteki z czytelnią multimedialną w SP w Kowalewie Pomorskim.
2. Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu:
- wyposażenie świetlic szkolnych szkół wiejskich – 7.791,00 zł. /SP
W. Rychnowo, SP Pluskowęsy i SP W. Łąka/
- wyposażenie oddziałów „O” i placów zabaw – 34.730,00 zł. /SP W.
Rychnowo, SP Pluskowęsy i SP W. Łąka/,
Razem – 42.521,00 zł.
3. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń z Golubia-Dobrzynia:
– 2.000,00 zł. na wykonanie chodnika na terenie Przedszkola Publicznego w
Kowalewie Pomorskim,
- 3.000,00 zł. na remont posadzki w starej części szkoły w SP w W. Rychnowie,
- 3.000,00 zł. na modernizację wejścia głównego z przeznaczeniem dla osób
niepełnosprawnych w SP w Pluskowęsach,
- 3.000,00 zł. na częściowy remont w SP w W. Łące.
Razem – 11.000,00 zł.
Ogółem- 83.521,00 zł.

Wnioski:
1. Do dalszej realizacji należy przyjąć następujące zadania:
w Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie
- Zniwelowanie terenu i budowa boiska szkolnego,
- Podniesienie ogrodzenia przy oczyszczalni ścieków,
w Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim
- Renowację elewacji zewnętrznej.
2. Podejmować wszelkie działania celem pozyskania środków finansowych spoza
budżetu gminy.
Sporządziły:
B. Rutkowska
J. Jakubiak

