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Interpelacja

w okresie między sesyjnym
Mając na względzie dobro mieszkańców Powiatu Giżyckiego, w zakresie likwidacji
niezgodności wynikających z przepisów przeciwpożarowych powodujących występowanie
warunków zagrożenia życia ludzi w budynku oświatowym i na podstawie § 46 ust. 3 Statutu
Powiatu Giżyckiego składam interpelację następującej treści:
W związku z Decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Giżycku, z dnia 21 maja 2014r. (PZ.5581.12.2014) o występowaniu w budynku Internatu
Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w
Giżycku przy ul. Traugutta 2, warunków dających podstawę do uznania go za zagrażający
życiu ludzi oraz na podstawie wniosków dyrektora szkoły do Zarządu Powiatu Giżyckiego z
dnia 17.10.2018 r. i 29.10.2018 r. dotyczących zwiększenia budżetu jednostki oświatowej o
środki finansowe niezbędne do realizacji dostosowania obiektu do wymogów określonych w
Decyzji, zwracam się z interpelacją o :
1. niezwłoczne uwzględnienie wniosków dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i
Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku
2. nadzór nad natychmiastową realizacją dostosowania budynku Internatu do
wymogów przeciwpożarowych, zgodnie z Ekspertyzą Techniczną z września 2017r.
opracowaną przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr. upr.
516/2009) i Rzeczoznawcę do spraw budowlanych (nr. upr. Wa-241/01/32/14/R/C)
określającą rozwiązania zamienne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zatwierdzoną
przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Olsztynie.

Wskazana Ekspertyza Techniczna w p. 7 określa dostosowanie budynku polegające
na:
a) wyposażeniu całego budynku w system sygnalizacji zagrożenia pożarowego
b) podłączeniu systemu sygnalizacji zagrożenia pożarowego do monitoringu PSP
c) zwiększeniu natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do 2 lx
d) wyposażeniu stref pożarowych ZL oraz PM w dwukrotnie zwiększoną ilość
środka gaśniczego
Należy podkreślić, że dotychczasowe działania podejmowane przez Powiatowy Zespół
Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, zmierzające do przebudowy (tj: dobudowania dwóch
klatek schodowych wg. dokumentacji z 25.11.2015 r.) istniejącego obiektu okazały się
nierealne, ze względu na konieczność poniesienia nakładów finansowych przekraczających
możliwości powiatowego budżetu a wyłączenie budynku internatu na czas przebudowy
znacznie ograniczy możliwości, zakwaterowania młodzieży ze wszystkich szkół powiatu.
Przyjęte zaś rozwiązanie zamienne - możliwe do sfinansowania z budżetu szkoły zdaniem
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przeciwpożarowych, wynikających z parametrów konstrukcyjnych budynku. Umożliwi ono
wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego w początkowej fazie powstawania pożaru, co
pozwoli wydłużyć dostępny czas ewakuacji wszystkich mieszkańców i przeprowadzenie akcji
ratowniczo-gaśniczej.
Uznaję za uzasadniony natychmiastowy tryb realizacji dostosowania budynku do
wymogów przeciwpożarowych, ze względu na sprzyjające warunki prowadzenia prac
instalacyjnych, wobec perspektywy braku zakwaterowania uczniów do końca roku szkolnego.

Podpis radnego
(profil zaufany; patrz sygnatura podpisu
w górnej części dokumentu)

