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Busko - Zdrőj, cĺn. 04.0l .20 l 9 r.

Znak: IP.0003.1.2019

Pan

Piotľ Wĺ1sowicz

Iłaĺlny Racly Powiatu

w Busku-Zdroju

W zwĺęku za złożcnicrn irrtcrpclacji w clrriu 3l gľuldr-ria 2018 r. dot. ľozbudowy
budynku po byłej szkolo mcdyĺ:znej, upľzejrnie intbrrnuję:

Pľzedrniotowy budynek został pľzejęty pÍ7sz Powiat Buski w dniu 31'08'20l8 roku.
Na wniosękZarządu Powiatu w Busku_Zdľoju w sierpniu 20l8 ľoku opracowano eksper1yzę

teohniczną o rnożliwoŚci naclbudowy istniejącego buclynku o jeciną kondygnację. Wstęprra

ekspertyza dopuszcza rnożliwość naclbudowy pod warunkiem wykonania z lekkiclr
materiałów. Koszty realizacji nadbudowy okľeŚli dokumentacja pľojektowo-kosztoľysowa.

Refeľat IP dysponllje audytern energctycznyln, Z którego wynika. że wartośó robót

termomoclernizacyjnych istniejącego buclynku okľeŚlorra jest na kwotę ponad 550 tys. zł.

W miesiącl'l styczniu br. zostanie złoŻot'ly wniosek clo Bunnistrza Miasta i Grniny
w Busku-Zdroju o ustalenie warunków zabudowy tra w/w nadbudowę. Po otľzynarriu dccyzji
o warunkaclr zabudowy, ogłosimy pľzetarg na wykonanię dokumentacji.

W sprawie nadbuclowy, zamierzam równięż wystąpić za pośrednictwem Wojewocly
Świętokľzyskicgo clo wlaścilvyĺ:h Mirristľów o Śľoclki /'ťezcľwy ogólnej, bąclŹ celowej. Bioľąc
pocl rrwagę czas, nie jest rnożliwe, aby budynck został z,rcaIlzowany w roku bicżącym do

3 L08.2019 r.
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Busko _ Zđtőj,4 stycznia2019 t.

Znak: EK.0003.1.2019

Pan

Piotr'lNąsowicz
Raciny Raciy Powiatu
w Busku - Zđroju

W odpowieĺĺzi na Pana inteľpelację złoŻoną w ĺĺniu 31 gruc1nia 2018 ľ. cĺot. pľzyjęcia
clo szkół ponaĺĺpocĺstawowych i ponacĺgimnazjalnyclr poclwójnego naboru (clwóch ľocz-
ników) kandydatów do klas pieľwszych uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Reforma oświaĘ postawiła przeđ oľganami prowađzącymi wyjątkowo trudne
i kosztowne zadanie polegające na ZaPewnieniu absolwentom szkół podstawowych (kl. VIIĐ
i gimnazjów (kl. III) możliwości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimna-
zjalnych. oznacza to wiele pľoblemów orgarizacy1nych i duży wysiłek finansowy (którego

najpľawdopodobniej nie pokľyje subwencja oświatowa). KoszĘ przy1ęcia podwójnego ľocz-
nika kanc{yclatów będą musiały w dużej części pokľyć samoľządy, nie tylko w zakľesie
zatľudnienia dodatkowej kadľy, ale pľzeĺle wszystkim w zakresie pľzygotowania bazy
dydakĘcznej.

W Powiecie Buskim działania pľzygotowujące bazę c1yc1aktyczną do realizacji w f w
zac7ania były podejmowane już od201'5 t', zakończone m.in. wybudowaniem nowej sie'clziby

Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących, moĺĺeľnizacją Waľsztatów Szkolrrych
Zespołu Szkół Techniczno - Informaťycznych, mocleľnizacją i ľozbuc1ową bazy spoľtowej
Powiatowego Mięclzyszkolnego ośľodka Spoľtowego oťaz I Liceum ogólnokształcącego.
Również wiele wcześniejszych inwesĘcji w infľastruktuľę oświatową bęc1zie miało zna-

czenie w sytuacji, prze,J któľą obecnewładze centralne postawiły lokalrre samoľzącly.
Dyľektoľzy szkőł, we współptacy Z organem pľowadzącym, już we wľześniu 2018 ľ.

podjęli działania zakończone opľacowaniem stľategii naboľu ĺcznjów na ľok szkolny
201,9/2020 zapewniające wszystkim kanđydatom możliwość kształcenia w szkołach Powiatu
Buskiego. Stľategia została przygotowana M/ opaľciu o szczegiłowe dane staťysťyczne

pozyskane z Gmin oÍaz o analizę obecnie posiadanego zaplecza clydaktycznego i kadrowego
szkół Powiatu Buskiego. Należy jeĺlnak zaznaczyĆ, że przeclmiotowa stľategia jest ieĺĺynie
planem, któľy zostanie zweľyfikowany dopieľo w lipcu 2019 r., kieĺ1y poznamy ľzeczywiste
zainteľesowanie uczniów kształceniem w Szkołach Powiaľu Buskiego' Nasze clziałania
zmieľzają đo zapewnienia wszystkim uczniom równych szans i możliwości kształcenia na

poziomc polraclpodstawowym i ponaclgimnazjalnym' Pľawicĺłowość tych clzĺałan została
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potwíeľdzonaĺrrkontrolipľowadzonej PÍzezNaiwyższąIzĘKontroliwokľesíe paźdzíĺľtlllk
- grudzień2018 ľ.

Ponađto Powiat Buski oraz dyľektoĺzy słkőlpođeimują działania w celu zmĺriejaze-
nia obaw ptzysĘch uczrriów í ich ĺodziców w zakreeie nabonr na ľok szkolny 2079/2Ün

Í,optzez informowanie íďr o tĺeż.ąc{ syfuaqi. Iednym z takiďr dňałań' jest oľgaĺrízacja
Targów Edukacyjnyclr _ zľraczĺrie wcześniei nlż nłłykle _ pođczas których zostaną
pĺzekazane ucaniom i ľodzicom konkľeme irrfoľmacje nt sytuacii nłńązarĄ z ptzysĄm
naboľem.
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