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 W nawiązaniu do wiadomości meilowej z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustosunkowania 
się do wniosku członka Rady Miejskiej w Reczu na temat stanu technicznego boiska szkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Reczu informuję, że od roku 2017 dyrektor szkoły w planie finansowym 
Szkoły Podstawowej w Reczu  na dany rok kalendarzowy wykazuje konieczność wydatków 
remontowych związanych z bezpieczeństwem osób przebywających na boisku szkolnym czerwonej 
szkoły i w pobliżu tego miejsca. 

W roku 2017 w planie finansowym szkoły zaplanowano m.in. wykonanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych w budynku szkoły podstawowej, wykonanie remontu budynku czerwonej szkoły, 
naprawę dachu małej sali gimnastycznej. Spośród zaplanowanych działań wykonany został 
generalny remont elewacji budynku Czerwonej szkoły i w ten sposób zostały zrealizowane zalecenia 
PINB w Choszcznie z 2015 r. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe wynikające z 
zatwierdzonego planu finansowego nie zrealizowano pozostałych założeń (dzięki pracom 
konserwatorskim zabezpieczono doraźnie uszkodzenia małej sali gimnastycznej). W związku z 
koniecznością uzyskania zgody Zachodniopomorskiego Konserwatora zabytków (i tym samym dużo 
większych kosztów) nie przystąpiono do realizacji budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

W roku 2018 w planie finansowym szkoły zaplanowano naprawę ogrodzenia przy czerwonej szkole, 
remont schodów przy wejściu do czerwonej szkoły, monitoring zewnętrzny. W związku z realizacją 
innych zadań doraźnych, np. pilna konieczność naprawy i wymiany głównej sieci wodociągowej 
doprowadzającej wodę do  kompleksu budynków szkoły, nie przystąpiono do naprawy ogrodzenia 
zewnętrznego (doraźnie ogrodzenie zostało zabezpieczone metodą prac konserwatorskich). 
Bezpieczeństwo boiska czerwonej szkoły zostało poprawione poprzez zamontowanie nowego 
oświetlenia przy schodach wejściowych do budynku czerwonej szkoły oraz zorganizowanie (już od 
roku 2016) dłuższych, stałych dyżurów nauczycielskich na boisku czerwonej szkoły – przed 
rozpoczęciem zajęć, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu. Dodatkowo wykonano naprawę 
ogrodzenia wewnętrznego przy boisku szkolnym czerwonej szkoły. 

W roku 2019 w planie finansowym szkoły ponownie znalazł się zakładany wydatek na naprawę 
ogrodzenia, remont schodów, a dodano wydatki na wymianę nawierzchni wejścia do czerwonej 
szkoły. Niestety zatwierdzony plan finansowy szkoły nie pozwalał na wydanie zakładanych kwot na 
wykonanie tych robót. Z naprawy nawierzchni zrezygnowano również w związku z planami firmy 
Bomax, które zakładały budowę sieci ciepłowniczej prowadzącej ze Szkoły Podstawowej w Reczu do 
budynku Domu Kultury. Przedsięwzięcie zostało wykonane. W jego takcie część nawierzchni została 



wykorzystana do wykonanie przekopu w celu położenia instalacji ciepłowniczej. Po wykonaniu 
inwestycji wykop został zlikwidowany i doraźnie zabezpieczony. 

Na rok 2020 dyrektor szkoły ponowił plan naprawy nawierzchni wejścia do czerwonej szkoły 
ustalając kwotę tej inwestycji na 150000 zł. W zatwierdzonym planie finansowym szkoły na rok 
2020 kwota ta nie została zaplanowana. 

Nadmieniam, że z corocznych protokołów z kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem 
zapewnienia bezpieczeństwa, wynika, że stan nawierzchni dróg i nawierzchni nie budzi większych 
zastrzeżeń, dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pozwala na odprowadzanie 
wód opadowych. 

Niestety wobec ciągłego korzystania z nawierzchni przez uczniów, nauczycieli, rodziców, 
wykorzystywanie tej nawierzchni doraźnie przez wykonawców remontów (samochody, materiały 
budowlane, instalacje), eksploatację nawierzchni przy budowie instalacji ciepłowniczej, a także 
wobec braku napraw i konserwacji nawierzchni, o której mowa w okresie zamknięcia głównego 
wejścia do budynku Czerwonej szkoły (lata 2015-2017) podłoże – wg opinii dyrektora szkoły - 
wymaga naprawy. Naprawa lub ewentualna wymiana tej nawierzchni poprawi bezpieczeństwo oraz 
wizerunek szkoły i jej otoczenia. 

Chcę nadmienić również, że w roku 2017 wraz z przedstawicielami Rady Rodziców rozmawiano i 
wstępnie podjęto decyzję, że w przypadku remontu boiska szkolnego wykonana zostanie (przy 
częściowym  finansowym udziale Rady Rodziców) w części boiska, nawierzchnia z posadzki 
elastycznej. 

Dodam, że w dniu 22 stycznia 2019 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator zabytków w 
Szczecinie podjął decyzję o odmowie wydania pozwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na 
terenie działki nr 215/3 w Reczu (boisko szkolne) o co szkoła i pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Reczu wcześniej wnioskowali. Oczekiwanie na wydanie tej decyzji również było powodem braku 
wcześniejszych działań szkoły w zakresie naprawy boiska szkolnego i dachu małej sali 
gimnastycznej. 

Pragnę również dodać, że w rozmowie przeprowadzonej w maju br. Burmistrz Recza p. Wiesław 
Łoński zaproponował, że w momencie doraźnych prac związanych z naprawą nawierzchni na 
terenie miasta i gminy Recz, w miarę możliwości zostaną częściowo naprawione ubytki w 
nawierzchni boiska szkolnego przy czerwonej szkole. 

W dniu 27 sierpnia br. w porozumieniu z inspektorem ds. BHP zaplanowana został kontrola 
bezpieczeństwa BHP na terenie placówki, związana z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego, w tym kontrola stanu nawierzchni boisk szkolnych. 

 

Z poważaniem 

Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły 

  

 


