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Piotr Wqsoĺlsicz
Racĺny Racly Powiatu
w Busku - Zdroju

W oclpĺlwieclzi rra Pana zapytanie z,ł<:żĺ:lre w dlriu 27 naja 20"19 ľ., cltlt. zabezpiecze-
rria bucĺyrrkćlw sz.kolnych pľzcd cwenLualnym zalarriem (pocltopieniern) oľaz pÍł,ygotowania
internatów na pľzyjęcic podwójnego ľocznika uczniów klas pieľwszych, upľzejmie wy-
jaśniam, co następuje:

1) budynki szkół pľowadzonych przez Powiat Buski są \^/yposażone w standaľĺlowe za-
bezpieczenia prze,J zalaniem wodami opadowymi (oclpowiec1nie instalacje oclpľo-
wađzające wocĺy opaclowe). Wykonanie tych zabezpieczeń było ľealizowane na prze-
stľzeni ostatnich lat w ľamach róż'nego rodzaju pľac inwestycyjnych, ľemontowych
i modeľnizacyjnych. W /* zabezpieczenia spełniają swoją ľolę w pľzypadku standaľĺlo-
wych opadów atmosfeľycznych i w sposób dostateczny odpľowadzają wocly opaĺĺowe
clo kanalizacji.
W sytuacjach występujących ĺiość rzaclko, kiedy zdaľzają się arromalie pogodowe
i baľdzo obfite opady đeszczĺ, w kilku jecĺnostkach mają miejsce pľzypadki podsiąkania
wócl gľuntowych clo pornieszczeń położonych poniżej poziomu gľuntu (np. szaťnie
w Zcspolc Szkőł Ponaclgimnazjalnych Nĺ 1, jcclcn r. ktlrytarz.y w Specjalnym ośľĺlclktl
Szkolno - Wychowawczym w Busku - Zc7roju, piwnica w buclynku głównym i buclynku
aclministľacyjnym w Specjalnym ośľoclku Szkolno - Wyclrowaü/Czynr w Bľtltrinie, clwa
pomieszczenia w 1 Liceum ogólnokształcącym w Busku - Zclľoju).
Rĺlzwiązarricm tyclr pľoblemów są clziałania zabezpíeczające pľzecl tego typu zcla-
ľzerriami: m.in. plarro\^/ana ľozbuĺĺowa Ośľoclka w Bľorrinie/ \^/ ľamaclr któľej pľzc-
wicĺziarro ru>związaria zabczpicczającc prz'ed zalaniem pomieszczeń wocĺami ĺlpa-
clĺlwymi, Czy pracc związanc zc zwiększeniem wyclajności irrstalacji oclpľowaclzających
wodę w innych jeclnostkach. obecnic tľwają c1ziałania zmierzające cĺcl pozyskania clo-

clatkowych śľodkĺjw finansowych na ten cel m.in. z ľezeľwy subwencji oświatowej.

Ż) InternaĘ szkől ogólnoĺlostępnych pľowadzonych PľzeZ Powiat Buski clysponują
obecnie 187 mieiscami noclegowymi dla uczniów. Istnieje mozliwość zwiększerria tcj

liczby o kolcjnych 28-30 miejsc PoPrZeZ clostosowanic pomieszczcń, któľe obccnie nie
stanowią zasobu mieszkalnego \^/ inteľnatach. Po pľzcniesieniu siedziby Poľadni Psy-
chologicz.no - Pec1agĺlgicznej clo inrrego obiektu - plarrowana jc'st mocleľnizacja zwolnio-
nych pomieszczen w buclynku inteľnatu Zespołu Szkół Tcclrrriczrro - lnformatyczlryclr
i urząclr'enie tam c1oc1atkowych pokĺli micszkalnyclr clla uczniŕlw. Ponacĺto w itrteľlracie
I Liceum ogólnokształcącegĺl isťniojc mtlżliwtlść pľzygotcrwania kilku cĺoc1atkowyclr
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t}liĺ:jSc clla wyt'lrtlwalrk(lw. Jak wykazała trlraliza clallyt:lr statystyczlryc'lr z 3 ĺlstartrriclr lirt
szkĺlllrych, liczba wyt'lrĺ;walrkŕlw w intĺ:ľlrataclr, bęcląc:yĺ-lr uĺ:zIrituni klas pieľwszych,
wylrĺlsi w każclym ľoku śrcc1nio 50 osób. Zakłaclaj4c, że |iczL.,a plieľwszoklasistćlw
zaintcľesowanych zakwateľowaniem w inteľnacie wzľośnie - w związkĺ z poclwĺijnym
traboľem - clwukľotnie w stosurrku clo lat ubiegłyclr, Ę. ĺl ok. 50 osćlb, tralcży pt'zyjąć, Ża

ok. 100 uczniów klas pieľwszyc|l może wyľazić chęć zamicszkelnia w intcľntrtaclr.
Uwzglęclniając niewykoľzystarrc obecnic nriejsca noclcgclwc, zaplanclwarrc clo pľzygtlto-
wania clclcĺatkowc pclkoje clľaz micjsca, ktť)ľĹ) zwolnią (lub już zwolnili) wychowankowic
traljstatľszych klas, lralcży się spoclzicwtlć, Ża łi1czl'lłl liczbtl lrłicjsc w intcľtrtrtach bęclzic
wystttľt:za ji1cet.
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