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W odpowiedzi na interpelację z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie remontu budynków 
Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej informuję, iż planowany zakres 
robót w roku 2019 jest zgodny z informacją przekazaną w piśmie WPS.111.4323.55.GW z dnia 
31.12. 2019 roku.

Wymienione w pkt. I- 7 w/w pisma potrzeby inwestycyjne będą realizowane w następnych 
latach, w miarę posiadanych przez powiat środków finansowych, z tym że:

1. Nieczynny komin nie zagraża bezpieczeństwu wychowanków i pracowników. Jak 
wspomniano w piśmie, został on zabezpieczony. Jego rozbiórka powinna być dokonana 
przede wszystkim dlatego, że nie jest on już potrzebny. W chwili obecnej, głównie ze 
względu na ogromne niedoszacowanie w stosunku do rzeczywistych potrzeb wysokości 
subwencji oświatowej ( ok. 4 min. zł) nie posiadamy wolnych środków na realizację tego 
zadania.

2. Monitoring w szkole wymaga remontu, jednak zadanie to musi on poczekać na realizację 
ze względu jako powyżej.

3. Modernizacja kuchni może być dokonana w ramach programu „Posiłek w szkole i w 
domu”. W momencie gdy program ten zostanie uruchomiony w module trzecim, który 
zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną 
kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać 
uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia 
pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni., szkoła będzie 
aplikowała o te środki. Zadaniem organu prowadzącego będzie zapewnienie wkładu 
własnego.



4. Remont dachu nad magazynem został wykonany we własnym zakresie przez szkołę. Dach 
już nie przecieka W okresie wiosennym będzie on kontynuowany, ponieważ stwierdzono 
jeszcze zacieki na pasach podrynnowych .

5. Remonty chodników są przewidziane w kolejnym etapie termomodemizacji i dostosowania 
do potrzeb osób niepełnosprawnych budynków ZPS.

6. Doposażenie internatu zgodnie z przepisami, które mają dopiero wejść w życie może być 
dokonane w terminie wskazanym przez te przepisy, o ile okaże się, że aktualnie posiadane 
wyposażenie nie jest wystarczające, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w pkt 1 i 2,

7. W obecnych warunkach lokalowych trudno jest utworzyć suszarnię z prawdziwego 
zdarzenia, ze względu na brak wolnych pomieszczeń. Najlepszym i chyba najtańszym 
rozwiązaniem był by prawdopodobnie zakup nowej pralnicy z funkcją suszenia. Zakup taki 
uwarunkowany jest jednak względami, o których mowa w pkt 1 i 2.


