DRUK NR 182
PROJEKT GRUPY RADNYCH
OPINIA ZARZĄDU …………….
OPINIA KOMISJI EDUKACJI SPORTU I REKREACJI………………………………
REFERENT: MARCIN RZESZOWSKI

UCHWAŁA Nr
w sprawie opinii dla petycji Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Krakowie oraz wniosku do
Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2021-2022 zadań inwestycyjnych na terenie
obiektów Zespołu Szkół nr 8 w Krakowie
Na podstawie § 3 pkt 4 lit. l i § 3 pkt 3 lit. k uchwały nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie (t. j. Dz.
U. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5468) Rada Dzielnicy VI Bronowice uchwala, co następuje:

§1
Opiniuje się pozytywnie Petycję Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Krakowie, która wpłynęła do
Rady Dzielnicy Bronowice w Krakowie 19 czerwca 2020 r.

§2
Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie do
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2021-2022
następujących zadań inwestycyjnych:
1. Zadanie „Termomodernizacja i Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 8 w Krakowie, dwóch budynków w tym budynku Szkoły Podstawowej nr 153
w Krakowie” zgodnie z poniższym zestawieniem.
Nazwa zadania szczegółowa: Termomodernizacja i Modernizacja Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie w tym Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof.
Józefa Tischnera w Krakowie zakres:
− ociepleniu przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy
gruncie, dachów i stropodachów,
− wymianie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
− przebudowie systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub
podłączeniu do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,
− instalacji/przebudowie systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,
− wymianie systemów wentylacji poprzez wyposażenie w systemy z rekuperacją i
klimatyzacji we wszystkich salach i pomieszczeniach lekcyjnych,
− montażu i zastosowaniu systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych,
− zastosowaniu automatyki pogodowej,
− zastosowaniu technologii odnawialnych źródeł energii w tym układy (ogniwa)
fotowoltaiczne oraz pompy ciepła,
− wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane
równolegle z termomodernizacją.
Jednostka realizująca: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Budżet SUMA wnioskowany: 4.330.000,00 zł w podziale:
wkład własny Miasta Krakowa: 1.300.000 zł Urząd Miasta Kraków (kwota już
potwierdzona pisemnie).
wkład zewnętrzny: 3.030.000 zł z budżetu III edycji Funduszy norweskich i Funduszy
EOG 2014-2021 I. Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Obszar Energia
odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, lub

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Termin złożenia wniosku do 31 marca każdego roku.
Realizacja zadania w roku 2021 oraz rozliczenie w roku 2022.
2. Zadanie: „Rozbudowa i modernizacji infrastruktury sportowej w zespole Szkół nr 8
w tym w budynku Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie” w zakresie:
− Budowę nowej hali sportowej przy budynku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 153 w
Krakowie w miejscu starego betonowego boiska w tym budowę nowego boiska w hali
uniwersalnego do koszykówki i siatkówki,
− Budowa na zewnątrz nowego toru lekkoatletycznego obejmującego: tor biegowy
min.100 m, oraz tor do skoków w dal,
− Całkowita modernizacja i remont szatni oraz zaplecza sanitarnego, prysznicy, toalet
wraz z korytarzami przy hali sportowej budynku Szkoły Podstawowej nr 153,
− Wyposażenia sportowego w sprzęt sportowy (w szczególności mechanizmów siatki
do siatkówki)
− Montażu pełnego profesjonalnego systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 153 oraz na zadaszonym stale boisku
przyszkolnym,
− Całkowity remont Sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącycm budynku
Zespołu Szkół nr. 8 w Krakowie obejmujący: wymianę parkietu na nowoczesną
amortyzującą nawierzchnię, wymianę instalacji CO i wentylacji, wymianę sprzętu
drabinek, ław, koszy, montaży siatki i koszy, wymianę oświetlenia,
− Całkowity remont zaplecza sanitarnego obejmującego, toalety, natryski, szatnie, biuro
trenerów, wraz z korytarzami przy sali gimnastycznej w budynku Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 8 w Krakowie.
Jednostka realizująca: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Budżet SUMA wnioskowany: 1.830.000,00 zł w podziale:
wkład własny Miasta Krakowa: 549.000,00 zł Urząd Miasta Kraków (40% inwestycji)
wkład zewnętrzny: 1.281.000 zł z budżetu Sportowa Polska – Program rozwoju
lokalnej infrastruktury sportowej:
Grupa 1. OBIEKTY PRZYSZKOLNE: przebudowa lub remont przyszkolnej
infrastruktury sportowej służącej jednocześnie lokalnym społecznościom i
umożliwiającej współzawodnictwo sportowe (boiska, sale gimnastyczne, hale
sportowe, korty tenisowe i badmintonowe, skate parki, ścianki wspinaczkowe, boiska
do sportów plażowych i street balla). Organizatorem programu jest Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
Nowy termin (niewykorzystane środki z roku 2020) termin będzie ogłoszony,
planowany termin to złożenie wniosków do 31 marca 2021r. – dokumenty do wniosku
musza być gotowe do tej daty;
istnieje możliwość przeprowadzenia negocjacji z Ministerstwem uzyskania środków i
złożenia wniosku celowego z załącznikami (planami, kosztorysem itd.) w terminie
ustalonym z ministerstwem.
Termin realizacji: w roku 2021 oraz w roku 2022
3. Zadanie: „Kompleksowy Remont zaplecza sanitarnego wszystkich toalet
uczniowskich w Zespole Szkół nr 8” w zakresie:
− Całkowitego remontu wszystkich toalet uczniowskich w obu budynkach Zespołu
Szkół Nr. 8 w Krakowie w tym w budynku w Szkole Podstawowej nr 153
obejmujący: wymianę kabin, infrastruktury wod.-kan., sanitariatów, geberitów,
umywalek, nawierzchni, wymianę elewacji ścian wewnętrznych na nowe
nawierzchnie płytki, oświetlenia, systemu koszy, suszarek, luster, drzwi i kabin
wewnętrznych;
Jednostka realizująca: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Budżet Miasta Krakowa: 250.000,00 zł Urząd Miasta Kraków

Inwestycja z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków
sanitarnych: krytyczna w roku 2021 w wakacje.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

_________________________________
Przystępując do analizy dokumentu Petycji Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 8 w Krakowie z daty wpływu
19 czerwca 2020r. należy udzielić poparcia i jednoznacznie stwierdzić, że sytuacja Szkoły Podstawowej
nr.135 w Krakowie od wielu lat w wyniku zaniedbań wymaga podjęcia w trybie pilnym, interwencyjnym
natychmiastowych działań w związku z:
• Nie przeprowadzeniem generalnego remontu od kilkudziesięciu lat, a jedynie wykonywaniem w
ostatnich latach drobnych prac naprawczych i remontowych, malowań, cyklinowania parkietu
tylko w sali gimnastycznej, które nie adresowały wszystkich aktualnych potrzeb remontowych
Szkoły, i przy aktualnym stanie budynków Zespołu Szkół nr 8, są niewystarczające do
zapewnienia higienicznych warunków nauki dzieciom;
• Przestarzałym, wadliwym systemem kanalizacji powodującym wybijanie nieczystości co może
skutkować zamknięciem niektórych pomieszczeń w tym nowego gabinetu dentystycznego.
• Przestarzałymi sanitariatami –sanitariaty pamiętające poprzedni system polityczny;
• Przestarzałą starą nawierzchnią betonową boiska na terenie dookoła szkoły stanowiącą
zagrożenie dla uczniów;
• Stolarką okienną powodującą znaczne straty ciepła – do analizy technicznej termowizją;
• Brakiem klimatyzacji lub profesjonalnego systemu nawiewów w sali gimnastycznej;
• Przestarzałymi szatniami przy Sali gimnastycznej bez zapewnienia higieny, toalet, prysznicy,
niewentylowanymi pomieszczeniami (brak klimatyzacji);
• Przestarzałą nieremontowaną od kilkudziesięciu lat elewacją, powodującą nieadekwatne straty
ciepła;
• Pokrywą dachu – generującą nieadekwatne straty ciepła;
• Brakiem termomodernizacji od kilkudziesięciu lat powodujący, że w słoneczne i ciepłe dni sale na
1 piętrze nagrzewają się do zbyt wysokich temperatur, w których nie powinny odbywać się lekcje
(zgodnie z obowiązkiem zapewnienia zakresu temperatur);
• Brakiem wyposażenia w sprzęt sportowy, sprzęt edukacyjny;
• Brakiem dodatkowych środków finansowych oraz finansowania dodatkowego zaplecza na
organizację zajęć dodatkowych dla uczniów (opłacenie za sale, sprzątanie, godziny robocze
pedagogom, lektorom, prowadzącym takie zajęcia, materiały na takie zajęcia dodatkowe);
• Dodatkowych zajęć sportowych SKS z piłki siatkowej dla grup żeńskich i męskich;
• Dodatkowych zajęć Językowych;
Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2019.0.1148 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) za bieżącą działalność szkoły odpowiada organ prowadzący – Miasto Kraków.
• Do zadań organu prowadzącego Szkołę należy w szczególności:
− zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
− zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji
− nauki i metod pracy dla uczniów objętych kształceniem specjalnym,
− wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
− zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi
organizacyjnej szkoły lub placówki,

−

wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych,
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Podstawowym aktem prawnym określającym wymagania lokalizacyjne, techniczne i technologiczne dla
budynków szkolnych jest:
− rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pźn. zm.).
− Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkołach określa rozporządzenie z
dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 6, poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
− zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p. Pomieszczenia
powinny mieć zapewnione właściwe oświetlenie, wentylację (w tym wietrzenie) i
ogrzewanie – temperatura w każdym wnętrzu, w którym przebywają uczniowie, powinna
wynosić co najmniej 18 stopni (§ 9 ust. 1, § 12 i § 17 ust. 1 r.b.h.p.). Dotyczy to zarówno
sal lekcyjnych, jak i gimnastycznych.
− Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje
zawieszenie zajęć w szkołach lub placówkach, jednakże budynek użyteczności publicznej
w tym szkoły podlegają prawu budowlanemu oraz stosowaniu norm w tym normy
właściwej określonej Polską Normą: (5 czerwca 2006 r. została zatwierdzona norma PNEN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN 12831:2003. Obowiązek
stosowania normy PN-EN 12831:2006 obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. zgodnie z
Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2008 nr 201) a mianowicie
o zapewnienia temperatur: „+20°C - przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć
zewnętrznych (...)" oraz „+24°C -przeznaczone do rozbierania, przeznaczone na
pobyt ludzi bez odzieży, łazienki.).
Od wielu lat istnieje szeroka oferta wielu możliwości finansowania z poza budżetu Miasta Krakowa.

Ponadto należy podkreślić, że:
− Wnioskowane zadania zostały zaplanowane z pozyskaniem środków zewnętrznym celem
nie obciążania budżetu Miasta Kraków.
− Inwestycja Miasta Krakowa w danych programach zakłada zabudżetowanie środków
niekoniecznie od razu po przystąpieniu do programu a również na zakończenie
inwestycji, zatem na lata 2021-2022.
− Szereg organów finansujących według wstępnych informacji telefonicznych nie wymaga
od razu szczegółowych projektów architektonicznych a możliwe jest złożenie wniosku
akcesu do programu wraz z wnioskiem o wyznaczenie dłuższego terminu do
uzupełnienia o niezbędną dokumentację projektową, co według informacji jest
rozpatrywane pozytywnie.
W związku z powyższym wniosek zasługuje na uwzględnienie w całości.

