Protokół nr4/2021
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 04.03.2021 r.

Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach z zachowaniem
niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas COVID.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zgodnie z załączoną listą obecności.
Spoza komisji udział wzięli:
1. Anita Sznajder - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty
2. Justyna Rząska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
3. Dorota Chmara - specjalista ds. kultury Gminnego Ośrodka Kultury
4. Krzysztof Syngierski - specjalista ds. sportu Gminnego Ośrodka Kultury
Ad.l
Pan Radny Józef Kołak (Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki)
powitał członków komisji oraz gości i otworzył posiedzenie komisji Rady Gminy w Chojnicach.
Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum. Lista obecności radnych stanowi załgczmk
do protokołu.
Pan Radny zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2020 rok.
5. Podsumowanie inwestycji i remontów w placówkach oświatowych i kulturalnych w
2020r.
6.

Sprawy bieżące - zakończenie.

Ad. 2 Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przy 6 głosach za.
Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty przy 6 glosach za.
Ad. 4

Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za 2020 rok.

Ad.5

Zapoznanie sic z inwestycjami i remontami w szkołach Gminy Chojnice w 2020r.
Głos zabrała Pani Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Anita Sznajder przedstawiając
szczegółowo informacje dotyczące inwestycji i remontów, które odbyły się w szkołach Gminy
Chojnice w 2020r. oraz te trwające, w których czas zakończenia robót przewidziany jest na 202 Ir.
Przedstawione zestawienia inwestycji stanowią załączniki do protokołu.
Zapoznaję się z inwestycjami i remintami w placówkach kulturaluch w 2020r.
Jako druga głos zabrała Pani Justyna Rząska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
przedstawiając z wyszczególnieniem inwestycje i remonty, które zostały zrealizowane w 2020r.
Nastąpiło również wstępne zapoznanie się z planowanymi imprezami kulturalnymi,
sportowymi i turystycznymi na sezon letni organizowanymi przez GOK w 202Ir. Pani Dyrektor
Justyna Rząska zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie propozycji organizacji kina letniego plenerowego zamiast koncertów. Do tematu komisja wróci na najbliższym posiedzeniu, na którym
nastąpi szczegółowe przedstawienie oferty GOK’u.
Plan imprez orzanizowanych i współorganizowanych przez GOK stanowi zaczacznik.
Ad.6
W dalszej kolejności poruszono następujące kwestie:
Pan Józef Kołak - pytał o plan pracy internatu.
Pan Paweł Wieczorek - mówił o sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości
Ostrowite. Poruszył on kwestię zniszczonych linii na parkiecie sali gimnastycznej proponując
zrobienie tego z budżetu GZO, a nie szkoły.
Pan—Robert Piesik - poruszył kwestię przeglądów pogwarancyjnych boisk sportowych tzw.
„Jaskółeczek” oraz światłowodu w Szkołach na terenie Gminy Chojnice.
Pani Ludwika Pokojska — wypowiadała się na temat wyeliminowania komputerów ze świetlic
szkolnych. Złożyła również wniosek w sprawie oświetlenia oraz kamer przy świetlicy wiejskiej
w miejscowości Klawkowo.
Pani Justyna Rząska - zadeklarowała przygotować kalkulację montażu kamer oraz wpisać tę
inwestycję w plan budżetowy na rok 2022.
Pan Zbigniew Nojman - pytał termin wykonania terminu świetlicy w Granowie.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
zakończono dziękując za przybycie członkom komisji oraz gościom.

Protokołowała:
Sandra Straszewska
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Inwestycie/remonty w szkołach w 2020 roku
Lp. Szkoła
1.
Szkoła Podstawowa
w Charzykowach

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Szkoła Podstawowa
w Kłodawie
Szkoła Podstawowa
w Lichnowach

Szkoła Podstawowa
w Nieżychowicach
Szkoła Podstawowa
w Nowej Cerkwi
Szkoła Podstawowa
w Ogorzelinach
Szkoła Podstawowa
w Ostrowitem
Szkoła Podstawowa
w Pawłowie

Szkoła Podstawowa
w Silnie

Nazwa inwestycji/remontu
• Remont biblioteki i pomieszczeń przyległych;
• Remont dwóch korytarzy, klatki schodowej
a także wydzielenie szatni na dolnym korytarzu;
• Remont pomieszczenia socjalnego
pracowników i remont klas;
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły
• Wykonanie bramy wjazdowej i części
ogrodzenia panelowego z podmurówką;
• Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej;
• Wykonanie robót dot. remontów: stołówki,
pomieszczenia socjalnego dla pracowników
kuchni, szatni dla uczniów w piwnicy szkolnej
oraz korytarza;
• Szlifowanie całościowe parkietu, malowanie
pasów i kół, lakierowanie, matowanie sali
gimnastycznej;
• Remont górnego korytarza z klatką schodową,
biblioteki oraz pomieszczeń sekretariatu. Sali
lekcyjnej
• Naprawa pokrycia dachowego;
• Remont sal lekcyjnych oraz inne drobne
remonty;
• Remont pomieszczenia magazynowego
z przystosowaniem na bibliotekę szkolną;
• Remont łazienki i podjazdu celem
dostosowania dla osób niepełnosprawnych;
• Remont pomieszczeń sekretariatu, 4 sal
lekcyjnych oraz korytarzy szkolnych wraz z
instalacjami- budynek w Sławęcinie;
• Przegląd i naprawa pokrycia dachowego sali
gimnastycznej oraz remont kominów i naprawa
rynien;
• Remont górnego korytarza łącznie z łazienką
dla klas młodszych oraz sal lekcyjnych i klatki
schodowej;
• Remont pomieszczeń sanitarnych oraz
korytarza w części budynku szkoły pomieszczenia dla sportowców;
• Remont pomieszczeń sekretariatu, biblioteki,
archiwum, pokoju nauczycielskiego,
pomieszczenia kuchennego, toalety dla
personelu oraz częściowe malowanie korytarzy
wraz z instalacją elektryczną;
• Uszczelnienie oraz mocowanie połaci
dachowej z blachy trapezowej i papy

Kwota
229 000 zł

3 000 000 zł

215 000 zł

156 000 zł

35 000 zł

146 000 zł

185 000 zł

210 000 zł

158 000 zł
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10.

Szkoła Podstawowa
w Swomegaciach
Ogółem:

zgrzewalnej na budynku szkoły.
•Wykonanie koniecznych drobnych remontów
sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych

7 000 zł
4 341 000 zł

Dyrektor

Gmmnep Zesp^u Oświaty,
mSr A.nita ^Sznajdei

Gminny Zespół Oświaty
ul. 31 Stycznia .Stia
89-600 C H O J N I C K
teL 52 397 22 46

Inwestycje w szkołach Gminy Chojnice w 2021 r.

1 .Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi
w Kłodawie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Inwestycja na lata 2020 oraz 2021. Zakończenie zadania 30.06.202Ir.
Wartość kosztorysowa
W tym 2021

4. 973 975
1.700.000

2. Odwodnienie budynku oraz malowanie elewacji w Szkole Podstawowej
w Nieżychowicach. Dokumentacja w trakcie opracowania.
plan

200 000

3. Termomodemizacja i remont dachu sali gimnastycznej w Ogorzelinach
Plan

100.000

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi
W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „ Budowa kompleksu
sportowego w Nowej Cerkwi”, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy WoKop Wojciech Drewczyński , Chojnice , ul. Mickiewicza 27.Prognozowana
data rozpoczęcia zadania 03.05.2021r. Zakończenie robót 15.08. 2021r.
Kwota:

1.348.196,37

Dyrektor
Gmirmego
0światy
mgr Antm Sznajcitr
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Plan imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOK
CZERWIEC 2021
XXII Kaszubskie Regaty Wioślarskie im. Bolesława Drewka,
19 czerwca 2021r., Amfiteatr - Plaża w Swomegaciach
Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Chojnice,
26 lub 27 czerwca 2021 r.
LIPIEC 2021
Kino plenerowe
01-03 lipca 2021r., Amfiteatr Letni Charzykowy
Koncert Anny Rusowicz
10 lipca 2021r., Amfiteatr Letni Charzykowy
Koncert charytatywny „W rytmie Warsa i Fogga”
18 łub 19 Upca 2021 r., program przygotowany przez lokalnych muzyków, pracowników GOK oraz
mieszkańców. Amfiteatr Letni Charzykowy
Festyn Św. Anny
24 Upca 202Ir., WDK Silno
Jarmark „Czym chata bogata...”
31 lipca 202Ir., Amfiteatr Letni w Charzykowach
SIERPIEŃ 2021
Żeglarska Gra Terenowa
5 lub 6 sierpnia 202Ir., Charzykowy
XXIII Festiwal Piosenki Żeglarskiej Charzykowy,
6-7 sierpnia 2021 r.. Amfiteatr Letni w Charzykowach
Regaty Żeglarskie o Błękitną Wstęgę Jeziora Karsińskiego
7 sierpnia 2021r., Swomegacie Jezioro Karsińskie
Test Kaszuba - gra terenowa, występ kapeli kaszubskiej
12 sierpnia 2021 r., WDK Swomegacie
Turniej piłki nożnej „Z wiejskiego boiska na stadion”
14.08.2021 r. Krój anty
Festiwal bluesowy
21 sierpnia 2021 r. Swomegacie

Działania dodatkowe - Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach
Zajęcia warsztatowe skierowane do mieszkańców i turystów:
- warsztaty chlebowe - do 15 uczestników
- warsztaty wikliniarskie - do 5 uczestników
- warsztaty hafciarskie - do 5 uczestników
- warsztaty plastyczne - do 10 uczestników
- warsztaty „przy kuchennej piacie” - do 5 uczestników
- warsztaty kulinarne - do 10 uczestników
- warsztaty wioślarskie - do 5 uczestników
- warsztaty żeglarskie - do 5 uczestników
Piątkowe wieczory autorskie: piosenka autorska, country, blues, szanty, folk
Wycieczki rowerowe z przewodnikiem do 10 uczestników
Rajdy Nordic Walking z instruktorem do 10 uczestników
Kiermasze rękodzielnicze
Gra terenowa „Detektywi Kaszubskiej Historii” z przewodnikiem
Gra terenowa „Wokół Jeziora Witoczno - Zaborski Park Krajobrazowy” z przewodnikiem
Gra terenowa „Kokoszka — Rzeka Chocina — Zaborski Park Krajobrazowy” z przewodnikiem
Wystawy: malarstwa, rzeźby, ceramiki, fotografii
Wystawa plenerowa „Strachy Polne” Jana Bernarda Jakubowskiego
Czwartki Kaszubskie - siedem spotkań
Warsztaty bluesowe - 20.08.2021r.

