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Radny

Rady Miasta Hajnówka

Odpowiadając  na  Pana  wniosek  z  dnia  16.09.2015  r.  w  sprawie  utworzenia  komisji

składającej  się  z  przedstawicieli  Rady Miasta  oraz pracowników Urzędu Miasta,  która  miałaby

każdego roku przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolach oraz szkołach  działających  na terenie

Miasta Hajnówka sprawdzić stan techniczny budynków, terenu wokół budynków oraz wyposażenia

placówek  oświatowych  uprzejmie  informuję,  że  zgodnie  z  § 3  ust.  1  Rozporządzenia  Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz 69 ze zm.) dyrektor placówki

oświatowej  został  zobowiązany do dokonywania,  co najmniej  raz w roku, kontroli  zapewniania

bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  korzystania  z  obiektów  należących  do  szkoły  lub

placówki,  w tym bezpiecznych i  higienicznych warunków nauki, oraz określenia kierunków ich

poprawy. Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział

(skład  komisji  ustala  dyrektor).  Kopię  protokołu  dyrektor  przekazuje  organowi  prowadzącemu.

Dyrektorzy hajnowskich placówek oświatowych przeprowadzają w/w kontrole każdego roku, przed

rozpoczęciem roku szkolnego. Kopie protokołów znajdują się w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu

Urzędu Miasta Hajnówka.

Ponadto, każdego roku, pracownik Działu Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji

Sanitarno- Epidemiologicznej w Hajnówce dokonuje oceny przygotowania szkół do nowego roku

szkolnego  w zakresie  stanu  sanitarno  –  technicznego.  W  sierpniu  bieżącego  roku,  zgodnie  ze

sporządzonym  planem  kontroli,  wszystkie  miejskie  zespoły  szkół  były  poddane  kontroli  w/w

pracownika.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że szkoły i przedszkola władają nieruchomościami

na podstawie trwałego zarządu ustalonego na czas nieoznaczony (art. 43 - 45 ustawy o gospodarce

nieruchomościami - Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.), brak jest podstaw prawnych powołania przez



Burmistrza  Miasta  Hajnówka  wnioskowanej  komisji.  Natomiast  nie  ma  przeciwwskazań,  aby

w planie pracy poszczególnych Komisji Rady Miasta, czy też samej Rady Miasta Hajnówka, na

dany rok, uwzględnić kontrolę placówek oświatowych właśnie pod tym kątem.
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