BURMISTRZ ZDZIESZOW IC
47-330 Zdzieszowice
ul- Bolesława Chrobrego 34

Zdzieszowice, 2020-06-23

OR.0003.12.2020

RADA M I E J S K A

Pan
Paweł Kaczmarczyk

w Zdzieszowicach

Radny
Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie remontu pomieszczeń
biurowych w Biurze Administracyjno-Ekonomicznym Oświaty w Zdzieszowicach w załączeniu
przekazuję informację dotyczącą przeprowadzonego remontu sporządzoną przez Dyrektora Biura
Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach.
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W odpowiedzi na treść Pana interpelacji w sprawie przeprowadzonych remontów
Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty informuję, iż informacje podane przez jedną
z lokalnych gazet są nieobiektywne, a piszący nie zadał sobie trudu, aby w sposób rzetelny
sprawdzić informacje podawane przez czytelników chociażby w kwestii wymienionych kwot.
W związku z rezygnacją przejęcia pomieszczeń biurowych (gabinet dyrektora szkoły,
sekretariat 1, sekretariat 2 i pomieszczenie gospodarcze) po likwidowanym Gimnazjum przez
Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 pomieszczenia te przekazano w administrowanie do biura
oświaty jednocześnie ustalając, że sprzęt i wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach
zostanie w pierwszej kolejności przejęte przez szkołę podstawową zgodnie z jej potrzebami.
W wyniku podjętych działań opróżniono w całości jedno pomieszczenie biurowe,
pomieszczenie gospodarcze oraz częściowo pozostałe pomieszczenia. Zdemontowano
częściowo infrastrukturę telefoniczną, informatyczną i elektryczną, a wyposażenie z nią
związane zabrano do szkoły podstawowej. W takim stanie rzeczy w ramach posiadanych
środków po opracowaniu kosztorysu dyrektor biura wystąpił z wnioskiem o przesunięcie
środków na remont otrzymanych pomieszczeń biurowych. Zarządzeniem Burmistrza
N r SG.0050.167.2019 z 30 października 2019 r. środki na remont pomieszczeń zostały
przesunięte.
Remont trzech pomieszczeń biurowych obejmował zgodnie z kosztorysem: malowanie
ścian, w tym przygotowanie podłoża pod malowanie, wymiana paneli podłogowych, w tym
demontaż starych zniszczonych paneli, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, w tym
wymiana opraw oświetleniowych z jarzeniowych na ledowe w systemie kasetonowym
(gabinet), montaż sufitów podwieszanych, wywiezienie odpadów poremontowych. Całość
prac remontowych wyniosła 28 241,57 zł., a nie jak wskazano w artykule prasowym 35.000
zł. Remont wykonano w grudniu 2019 r.
Wyposażenie w/w pomieszczeń datuje się na okres pełnienia funkcji dyrektora
gimnazjum który tą szkołę zakładał. Po wykonaniu remontu meble znajdujące się w gabinecie
dyrektora zostały wstawione do pustego pomieszczenia biurowego. Gabinet dyrektora został
wyposażony w nowe meble w taki sposób, aby mógł służyć nie tylko za gabinet, ale również
jako miejsce narad dyrektorów szkół i przedszkoli, szkoleń, spotkań z przedstawicielami
organów prowadzących czy postępowań na stopień nauczyciela mianowanego. W tym celu
zakupiono rozkładany stół konferencyjny, 10 krzeseł, biurko, kontener, szafki, szafkę
ubraniową. Całość wyposażenia to koszt 15 141 złotych, a nie jak wskazano w artykule
prasowym 30.000 zł. W budżecie na 2020 r. zaplanowano środki na zakup wyposażenia.
Meble zostały zakupione w I kwartale 2020 r. Sekretariat 1 zajmuje osoba zajmująca się
sprawami administracyjnymi, sprawozdawczością i bieżącą obsługą szkół i przedszkoli oraz
radca prawny. Sekretariat 2 zajmuje osoba, która ma bezpośredni kontakt z pracownikami
szkół i przedszkoli w związku z dostarczaniem dokumentacji księgowej. Pomieszczenie
gospodarcze zostanie podzielone na dwie części, gdzie jedna będzie przeznaczona na
serwerownię, a druga na archiwum.

Pozyskanie pomieszczeń przyczyniło się w znacznym stopniu do poprawy warunków
pracy wszystkich pracowników biura.
N a koniec nadmieniam, że kwoty remontu i zakupu mebli w sposób znacząco
odbiegały od kosztów podanych w artykule prasowym. Wszystkie wydatki odbyły się
z zachowaniem reguł budżetowych oraz zasad rynkowych wartości wykonywanych usług.

