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                                                                                            Załącznik nr. 3 

 

Materiał zbiorczy na posiedzenie 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

,,Ferie Zimowe 2019 – Powiat Limanowski” 

w dniu  8 stycznia 2019 r. 

 

,,Ocena stanu przygotowania powiatu limanowskiego do zapewnienia bezpiecznych ferii 

zimowych dla dzieci i młodzieży Ferie – 2019” 

 

Tematy do omówienia: 

 

1. Odpowiednia organizacja placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

2. Należyty stan techniczny obiektów i środków transportowych używanych w akcji 

zimowego wypoczynku, 

3. Właściwe warunki sanitarno-epidemiologiczne bazy noclegowej i stołówek, 

4. Odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów zimowego wypoczynku, 

5. Zwalczanie patologii społecznych /narkomanii, alkoholizmu, przestępczości wśród dzieci  

i młodzieży, 

6. Właściwa organizacja imprez kulturalnych, sportowych dla dzieci i młodzieży 

pozostającej w okresie ferii w miejscach zamieszkania. 

 

Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie  

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 grudnia 2018 r. informuję, że głównym celem 

Małopolskiego Kuratora Oświaty jest zwiększenie bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi  

i młodzieżą podczas wypoczynku w czasie ferii zimowych, poprzez wzmocnienie nadzoru nad 

wypoczynkiem dzieci i młodzieży. 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży wiąże się z koniecznością zaplanowania wielu 

powiązanych ze sobą zadań, takich jak: wybór miejsca pobytu, transport, sposób przemieszczania 

się, organizacja żywienia, korzystanie z infrastruktury rekreacyjnej. To duże logistyczne 

wyzwanie. Organizator wypoczynku dzieci i młodzieży powinien zapewnić jego uczestnikom 

wiele atrakcji, ciekawy program, przygody i niezapomniane wrażenia, poprzez dostosowanie zajęć 

do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej  

i umiejętności (art.92c ust.2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty). 

Dlatego też wszystkie formularze zgłoszeń wypoczynku, które wpływają do Kuratorium 

Oświaty w Krakowie podlegają dogłębnej weryfikacji. W szczególności sprawdzane są warunki 

lokalowe, w tym higieniczno-sanitarne, kwalifikacje kadry opiekującej się uczestnikami 

wypoczynku, oraz program wypoczynku. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży podczas wypoczynków orgaznizowanych na terenie województwa 

małopolskiego w czasie ferii zimowych 2019 r. 

Przy rozpatrywaniu formularzy zgłoszeń wypoczynku, szczegółowej analizie poddawane są 

kwalifikacje osób, które mają pełnić funkcję kierownika i wychowawcy wypoczynku. Sprawdzane 
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jest posiadanie przez w/w osoby aktualnych zaświadczeń/oświadczeń potwierdzających ich 

niekaralność za umyślne przestępstwo przeciwko: życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, 

wolności seksualnej, rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich, obyczajności na szkodę 

małoletnich, rodzinie i opiece. Specjalną uwagę zwraca się na odpowiedni dobór liczby 

wychowawców w stosunku do liczby uczestników. 

Ponadto sprawdzeniu podlega także opinia wydana przez właściwego miejscowo 

komendanta powiatowego ( miejskiego ) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzająca spełnianie 

przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych, która jest ważna przez okres 3 lat, jeżeli 

warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu nie uległy zmianie. 

Analizowana jest również kwestia zapewnienia uczestnikom dostępu do opieki medycznej. 

Badane jest także, czy w przypadku, gdy program wypoczynku obejmuje korzystanie  

z zorganizowanych terenów narciarskich, organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne 

korzystanie z wyznaczonego obszaru górskiego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r.  

o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich ( Dz. U. 

2011 nr 208 poz. 1241 z późn.zm.). 

Z roku na rok coraz bardziej staje się popularna, zarówno wśród organizatorów 

wypoczynku, jak i adresatów ich oferty — dzieci i młodzieży szkolnej, która z różnych względów 

nie może wziąć udziału w wyjazdowych formach wypoczynku forma wypoczynku zimowego  

w miejscu zamieszkania tzw. 'półkolonie”. Rodzicom aktywnym zawodowo trudno samodzielnie 

zagospodarować cały wolny czas, jaki mają dzieci podczas ferii. Możliwość skorzystania ze 

stacjonarnej oferty szkół, domów kultury, klubów sportowych, klubów osiedlowych, świetlic 

środowiskowych, szkółek pływackich itp. zdaje się być idealnym sposobem na zapewnienie 

dzieciom opieki w godzinach, w których zwyczajowo spędzają czas w szkole. 

Nad bezpieczeństwem uczestników wypoczynku zimowego poprzez identyfikację zagrożeń, 

z jakimi mogą spotkać się dzieci i młodzież czuwa oraz wspólnie szuka skutecznych rozwiązań 

problemów - Koalicja dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży przy Małopolskim Kuratorze 

Oświaty. 

Jednym z celów wspomnianego zespołu jest skuteczne informowanie w mediach 

tradycyjnych i społecznościowych o sprawach dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Dlatego Koalicja dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży przy Małopolskim Kuratorze Oświaty 

uruchomiła stronę internetową: https://www.facebook.com/koalicjabezpiecznedziecko, aby 

ułatwić, zarówno organizatorom, jak i rodzicom, śledzenie wszystkich bieżących informacji 

dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

Oprócz tego członkowie koalicji zajmują się praktycznymi działaniami, jak choćby 

wskazaniem, co zrobić by dzieci bezpiecznie wyjeżdżały na ferie zimowe. Będą podejmowane 

również działania, które mają zapobiec sięganiu przez młodzież po substancje psychoaktywne, 

zapobiegać wadom postawy oraz będą realizowane akcje dotyczące bezpieczeństwa  

m.in. bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Nadzór nad wypoczynkami realizowany będzie między innymi poprzez przeprowadzanie 

kontroli wypoczynków z udziałem pracowników Kuratorium Oświaty oraz Delegatur. 

Obligatoryjnymi kontrolami obejmowane będą turnusy, z których docierać będą informacje 

mogące świadczyć o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku i opiece nad dziećmi. 

Wszelkie skargi, uwagi, sygnały o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku będą na 

bieżąco sprawdzane, poprzez uruchamianie kontroli lub współpracę z odpowiednimi służbami. 
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Ponadto, Kuratorium poprzez swoją stronę internetową: www.kuratorium.krakow.pl 

upowszechnia informacje otrzymane z innych instytucji, związane z bezpieczeństwem dzieci  

i młodzieży podczas wypoczynku. 

Każdy organizator, który zorganizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego 

zgłoszenia w bazie wypoczynku (art. 96a ust I ustawy o systemie oświaty) podlega karze grzywny.    

           Tej samej karze podlega organizator, który nie dopełnia obowiązku informowania kuratora 

oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem (art. 96a ust 2 ww. ustawy). Przepisy 

niniejszej ustawy nakładają na organizatora wypoczynku obowiązek niezwłocznego 

zawiadomienia kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

organizatora wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku (art. 92i 

ww. ustawy). Orzekanie w ww. sprawach następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 

2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Baza wypoczynku, która jest dostępna dla każdego użytkownika pod adresem: 

https://wypoczynek.men.gov.pl umożliwia wyszukiwanie zgłoszonego wypoczynku dzieci  

i młodzieży według kategorii: organizator, data wypoczynku, województwo wypoczynku, powiat 

wypoczynku, miejscowość wypoczynku. Do wyszukania danych należy określić minimum dwa 

parametry - przedział dat oraz wskazać organizatora lub powiat / miejscowość wypoczynku. 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

 

W odpowiedzi na pismo znak SO.5530.12.2018 z dnia 7 grudnia 2018r. przekazuję 

informację dotyczącą stanu przygotowania powiatu limanowskiego do zapewnienia dzieciom  

i młodzieży bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych . 

 

1.Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r.w sprawie wypoczynku dzieci  

i młodzieży (Dz. U. z 2016 poz. 452), który to akt prawny nie nakłada na organizatora 

wypoczynku obowiązku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jednak 

obliguje go do nadzoru i przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków (§ 5 ust.1 pkt 6) 

cytowanego rozporządzenia). W związku z powyższym nie dysponujemy danymi dot. stanu 

przygotowania bazy noclegowej dla dzieci i młodzieży. 

 

     Obecnie tj. stan na dzień 2.01.2019r. w bazie danych Kuratorium Oświaty  zarejestrowano 

następujące obiekty, w których planowany jest zorganizowany wypoczynek zimowy  

dla dzieci i młodzieży:  

1) Ośrodek Szkoleniowo- Rehabilitacyjny PCK – Mszana Dolna; 

2) Internat Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej; 

3) Ostoja Górska – Poręba Wielka; 

4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej; 

5) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Laskowej. 

Łączna planowana liczba uczestników wypoczynku zimowego: 389 

 

Obecnie egzekwowana jest poprawa stanu sanitarno – technicznego Ośrodka 

Wypoczynkowego „Ostoja Górska” Poręba Wielka-Koninki 251 (sprawa ta była sygnalizowana 

przed letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży w piśmie z dnia 6.06.2018r. znak: ON-071-5/18). 



4 

 

Na właściciela obiektu nałożono obowiązek usunięcia nieprawidłowości natury sanitarno – 

technicznej pomieszczeń mieszkalnych oraz zaplecza żywieniowego jak również przedłożenie do 

wglądu wyników badań laboratoryjnych ciepłej wody użytkowej z pryszniców, potwierdzających 

spełnienie norm jakości zdrowotnej. Kontrola sprawdzająca realizację wydanej decyzji 

administracyjnej zostanie przeprowadzona w pierwszych dniach stycznia 2019 r. 

Stan sanitarno - higieniczny bazy noclegowej oraz stołówek w okresie pobytu dzieci  

i młodzieży będzie na bieżąco kontrolowany przez pracowników tut. Stacji. 

 

2. Stan sanitarno-techniczny basenów kąpielowych całorocznych, nadzorowanych przez PSSE  

      w Limanowej  oraz jakość zdrowotna wody w nieckach basenowych jest zadawalająca. 

3. Kontrolowane wyrywkowo autokary wycieczkowe pod względem sanitarno-higienicznym nie 

     budzą zastrzeżeń. 

4. W zakresie zwalczania patologii społecznych (narkomania, alkoholizm itp.) tut. Stacja zajmuje    

     się dystrybucją materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat profilaktyki HIV/AIDS oraz  

     nikotynizmu, dopalaczy jak również zainteresowanym udostępniane są tematyczne filmy  

     oświatowe. 

5. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych dla dzieci i młodzieży – obowiązek zgłoszenia do  

     właściwego terenowo powiatowego inspektora sanitarnego powstaje w przypadku imprezy  

     masowej, w której przewiduje się udział powyżej 1000 osób. Każde  

     zgłoszenie jakie wpłynie do tut. Stacji zostanie niezwłocznie zaopiniowane.  

 

W celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży przebywającym na 

naszym terenie w okresie ferii zostanie wzmożony nadzór sanitarny nad placówkami wczasowo – 

wypoczynkowymi jak również nad pozostałymi obiektami związanymi z rekreacją  

i wypoczynkiem. 

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Limanowej 

 

 W odpowiedzi na pismo SO.5530.12.2018 z dnia 7.12.2018 roku w sprawie oceny stanu 

przygotowania powiatu limanowskiego do zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego 

wypoczynku w okresie ferii zimowych,  na terenie powiatu limanowskiego. 

 

 W ramach w/w działań Policjanci: 

 

1. Prowadzić będą  działania profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, przebywających na 

obozach, zimowiskach, stokach narciarskich, poruszając problematykę m.in. z zakresu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa podczas podróży, zasad bezpiecznego 

korzystania z Internetu, odpowiedzialności karnej osób nieletnich, zagrożeń związanych  

z narkomanią, alkoholizmem, a także ucieczkami z domu i innymi zjawiskami patologicznymi. 

2. Skontrolują miejsca, w  których może dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych 

oraz miejsca gromadzenia się osób, które środki tego typu zażywają, 

3. Prowadzić będą kontrole punktów  sprzedaży alkoholu, a także tytoniu w zakresie dostępu do   

     niego osób niepełnoletnich, 

4. Szczególnym nadzorem objęte zostaną okolice dworców komunikacji publicznej, lokali 

gastronomicznych oraz  miejsc w których dochodzi do częstych czynów karalnych bądź 
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demoralizacji, w celu zapobieżenia takim zdarzeniom, bądź  ustalenia sprawców, ale również 

sprawdzenia przebywających tam nieletnich czy nie są to osoby poszukiwane lub będące na 

ucieczce z domu lub  młodzieżowych ośrodków wychowawczych i innych, 

1)   prowadzić będą  działania zapewniające bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym na 

głównych drogach tranzytowych ( krajowych i  wojewódzkich), przede wszystkim 

prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych. 

 

 

 

Komenda Powiatowa PSP w Limanowej 

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 05.12.2018, znak: SC). 5530.8.2018, 

Komenda Powiatowa PSP w Limanowej przesyła informację dotycząca wypoczynku dzieci 

i młodzieży w sezonie "Zima 2019" na terenie powiatu limanowskiego: 

 

1. Ilość obiektów znajdujących się w „Elektronicznej Bazie Wypoczynku” - 4 obiekty, 

2. Ilość wniosków o wydanie opinii o której mowa w S6 ust. 2 rozporządzenia  

            - 3 wnioski, 

3. Ilość obiektów skontrolowanych — 2 obiektów, 

4. Ilość opinii pozytywnych - 2, 

5. Ilość opinii z uwagami— 0, 

6. Ilość opinii negatywnych - 0, 

 

Gmina Dobra   

 

 Na terenie Gminy Dobra tylko w jednej szkole tj. w Zespole Placówek Oświatowych  

w Jurkowie w okresie od 14 stycznia 2019 r. do 27 stycznia 2019r. będą organizowane zajęcia 

sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.  

W Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie dla uczniów kl. VII-VIII szkoły 

podstawowej i kl. III gimnazjum będą organizowane 3 wyjazdy na narty w ramach UKS. Planuje 

się również dwa spotkania z bajką w bibliotece szkolnej w ZPO w Jurkowie dla dzieci młodszych. 

Wszyscy uczniowie będą mogli w godzinach pracy biblioteki korzystać z jej zbiorów. 

W dniach 24-28 stycznia 2019 roku ok. 40 uczniów z Drawna, województwo zachodnio-

pomorskie wraz z opiekunami, w ramach swoich ferii zimowych będą korzystać  

z wypoczynku i rekreacji sportowej na terenie obiektu ZPO w Jurkowie. W tym okresie uczniowie 

razem z uczniami ZPO w Jurkowie korzystać będą z zajęć na stoku narciarskim  

w Kasinie Wielkiej.  

Stan techniczny obiektów odpowiada wymogom. Wszystkie szkoły i przedszkola na terenie 

Gminy Dobra posiadają aktualne protokoły z przeglądów instalacji elektrycznych, wewnętrznych 

instalacji gazowych, przewodów kominowych. Budynki szkół są odebrane przez SANEPID  

i Państwową Straż Pożarną. 

Z problemami patologii społecznych, gmina radzi sobie poprzez współpracę  

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Komisariatem Policji w Tymbarku oraz poszczególnymi szkołami.  

Dla dzieci i młodzieży z Gminy Dobra, które pozostają podczas ferii zimowych  

w miejscu zamieszkania, będą organizowane zajęcia przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Dobrej. Zajęcia będą organizowane w siedzibie GOK, mogą zdążyć się sporadyczne wyjazdy do 

kina. 
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Gmina Jodłownik 

 

Urząd Gminy Jodłownik informuje, że obecnie na teren naszej gminy  nie planuje się 

zorganizowanych przyjazdów dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. 

Dla dzieci pozostających w tym czasie w miejscu zamieszkania zajęcia organizowały będą 

szkoły oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Jodłowniku w zakresie: warsztatów plastycznych, 

malowania, rysowania, gier planszowych, gier edukacyjnych oraz bezpiecznego korzystania  

z Internetu.  

 

Gmina Kamienica 

 

Urząd Gminy Kamienica informuje: 

 

1. Na terenie Gminy Kamienica w placówkach oświatowych nie będzie organizowany wypoczynek   

    dla dzieci i młodzieży; 

2. Stan techniczny środków transportu publicznego zabezpieczony jest przez lokalnych  

      przewoźników działających na terenie gminy;  

3. Warunki sanitarno-epidemiologiczne są przestrzegane prze usługodawców lub  podmioty  

     działające na terenie gminy;  

4. Na terenie gminy stan techniczny i p.poż obiektów zimowego wypoczynku zabezpieczają  

     zarządcy poszczególnych obiektów zimowego wypoczynku; 

5. Zwalczaniem patologii społecznej na administrowanym terenie zajmuje się Gminna Komisja  

     Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z miejscowymi organami porządku  

     publicznego; 

6. Właściwą organizację imprez kulturalnych i sportowych sprawuje i nadzoruje organizator  

     posiadający uprawnienia. 

 

 

Gmina Laskowa 

 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Laskowej odpowiadając na Wasze pismo 

informuje, że na terenie Gminy Laskowa organizowany jest wypoczynek dla dzieci młodzieży  

w okresie ferii zimowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Laskowej. Dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej zapewnia odpowiednie warunki wypoczynku dzieci  

i młodzieży. 

 

 

Miasto Limanowa 

 

        W odpowiedzi na wasze pismo Nr SO.5530.12.2018. w sprawie organizacji bezpiecznych 

ferii zimowych dla dzieci i młodzieży informuję, że na terenie szkół samorządowych - miejskich, 

podczas tegorocznych ferii zimowych nie planowane są żadne przedsięwzięcia sportowo – oazowe 

dla młodzieży spoza terenu Limanowej.  

Natomiast – jak co roku - dla uczniów limanowskich szkół podstawowych pozostających  

w okresie ferii zimowych w miejscu zamieszkania,  przygotowywana jest wspólnie z placówkami 

oświatowymi, Limanowskim Domem Kultury i Miejską Biblioteką Publiczną, oferta zajęć 

sportowo – rekreacyjnych i świetlicowych oraz imprez  kulturalnych. 



7 

 

Wydział Promocji Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Urzędu zajmujące się 

organizacją imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży pozostającej w okresie ferii  

w miejscu zamieszkania są na etapie przygotowywania planów i propozycji, które umieszczone 

zostaną na stronach Oficjalnego Serwisu Internetowego Urzędu Miasta Limanowa. 

Pragnę jednocześnie raz kolejny zaznaczyć, że za właściwie przygotowanie i przeprowadzenie 

imprez kulturalnych, zajęć sportowo – rekreacyjnych i świetlicowych ma terenie szkół odpowiadają 

dyrektorzy poszczególnych placówek. 

 

 

 

Gmina Limanowa 

 

Gminy Limanowa Gminny /Zespół Obsługi Szkół w Limanowej/ informuje, że za 

odpowiednią organizację placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizację nadzoru nad 

ich przygotowaniem i przebiegiem wypoczynku odpowiedzialni są dyrektorzy szkół. 

Aktualny stan techniczny budynków i pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia 

zajęć z dziećmi w akcji zimowego wypoczynku określić można jako dobry. Ponadto obiekty są 

systematycznie kontrolowane przez Państwową Straż Pożarną, posiadają odpowiedni sprzęt 

wymagany w zakresie ppoż. oraz odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych. 

W okresie ferii zimowych w szkołach Gminy Limanowa odbywać się będą zajęcia            

dla dzieci w postaci zajęć artystycznych, rekreacyjnych i sportowych z zachowaniem wszelkich 

norm i przepisów dotyczących zwalczania patologii społecznych i w ramach bieżącej działalności 

szkół. 

 

 

Gmina Łukowica 

                  

       W odpowiedzi na pismo  SO.5530.2.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. dotyczącego         

organizacji bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w 2019r., uprzejmie informuje, że; 

           W Szkołach  Gminy  Łukowica nie organizuje się wypoczynku  zimowego – tzw. 

„zimowiska” dla uczniów z innych miejscowości . 

           Budynki szkół posiadają odpowiednie zabezpieczenie p-poż, właściwe warunki sanitarno-

epidemiologiczne bazy noclegowej i stołówki oraz  należyty stan techniczny obiektu,  

co potwierdzają dokonane w szkole przeglądy .  

           Imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne  oraz inne zajęcia organizowane dla dzieci      

i młodzieży w Gminie  pozostającej w okresie ferii w miejscu zamieszkania są odpowiednio 

przygotowane i nadzorowane przez nauczycieli szkół, w których są prowadzone, pracowników 

GOK- u oraz innych osób zatrudnionych do prowadzenia w czasie ferii  różnorodnych zajęć 

sportowo-kulturalno- rekreacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowicy, 

ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej ze zwalczaniem patologii 

społecznych/narkomanii, alkoholizmu, przestępczość wśród dzieci i młodzieży /programy 

profilaktyczne/. Udział w zajęciach będzie dobrowolny. 

           Szczegółowe propozycje zajęć GOK dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 

w styczniu 2019 r. zawarte są w załączonym programie. 
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Miasto Mszana Dolna 

 

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 grudnia 2018 r. znak SO-PCZK.5530.12.2018 dotyczące 

posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie organizacji bezpiecznych 

ferii zimowych dla dzieci i młodzieży według posiadanych kompetencji na terenie Miasta Mszana 

Dolna  podaję wymagane dane:    

 

1. Na terenie miasta Mszana Dolna podczas ferii zimowych organizowane będą zajęcia dla 

młodzieży, gdzie za nadzór i organizację oraz bezpieczeństwo odpowiada Dyrektor Biblioteki 

Miejskiej.    

2. Nie przewiduje się wykorzystania zorganizowanych środków do transportu w akcji zimowego 

wypoczynku. Na terenie miasta funkcjonuje komunikacja i rodzice będą dowozić dzieci 

własnymi środkami komunikacji, a za stan techniczny stan budynków odpowiadają zarządcy 

placówek.  

3.  Urząd Miasta nie posiada komercyjnych jednostek, które organizują bazę noclegową i stołówki, 

a na  terenie miasta prywatne podmioty, które dysponują bazą i organizują wypoczynek dla  

dzieci i młodzieży odpowiedzialne są za zabezpieczenie warunków sanitarno - 

epidemiologicznych i przeciwpożarowych.   

4.  Funkcjonariusze Policji zwalczają  przestępczość nieletnich, patologie w rodzinie oraz problem 

związany z handlem  „dopalaczami”  wśród młodzieży.  W celu realizacji zadań z zakresu 

bezpieczeństwa i zwalczania patologii zorganizowane zostały wspólne działania Policji ze Strażą 

Miejską mające na celu zapewnienie ochrony porządku w miejscach publicznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sprzedaży nieletnim alkoholu.   

5. W czasie ferii w Zespołach Szkół Nr 1 i 2 dla młodzieży będą organizowane zajęcia, a baza 

gastronomiczna  będzie funkcjonować. Przedszkola są jednostkami nieferyjnymi i w czasie 

trwania ferii dzieci uczęszczają do przedszkola zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Miasta 

Mszana Dolna arkuszem organizacyjnym. Miejski Ośrodek Kultury będzie prowadził zajęcia 

według rocznego harmonogramu zajęć. Prowadzone będą ogólnodostępne warsztaty dla różnych 

grup wiekowych i nie planuje się przerwy podczas ferii zimowych. Administratorzy 

odpowiadają za należyty stan techniczny budynków. Nikt nie występował do Urzędu Miasta  

o zgodę na organizację imprez masowych i innych. 

 

 

Gmina Mszana Dolna 

 

W odpowiedzi na pismo SO.5530.12.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. dotyczące 

przygotowań do. organizacji bezpiecznych ferii zimowych na terenie powiatu limanowskiego 

uprzejmie informuję: 

W okresie ferii zimowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Mszana Dolna 

nie będą organizowane żadne : formy- wypoczynku zimowego. W: celu zapewnienia należytego. 

stanu technicznego obiektów szkolnych wykorzystywanych do celów dydaktycznych jak również 

do zimowego wypoczynku, raz roku prowadzone są kontrole stanu technicznego instalacji 

gazowej, kotłowni gazowej, instalacji odgromowej, elektrycznej, przewodów kominowych  

i wentylacyjnych. 

Ponadto, przed organizacją wypoczynku, obiekt szkolny podlega kontroli kwalifikacyjnej 

prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną oraz Powiatową Stację Sanitarno –
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Epidemiologiczną w Limanowej. Po spełnieniu wymogów odnośnie bezpieczeństwa pożarowego 

oraz warunków sanitarno epidemiologicznych dany obiekt zostaje zakwalifikowany do 

prowadzenia w nim wypoczynku. Mając na uwadze zapewnienie należytego stanu technicznego 

środków transportowych, Komisariat Policji w Mszanie Dolnej na wniosek rodziców oraz 

opiekunów prowadzi kontrolę pojazdów samochodowych wykorzystywanych do przewozu 

dzieci. i młodzieży w czasie ferii zimowych, 

Z informacji przekazanej przez pracownika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Mszana Dolna wynika, że w okresie ferii zimowych 2019 

nie będzie dofinansowania dla dzieci i młodzieży korzystającej z zajęć na terenie szkół w okresie 

ferii zimowych. 

Z informacji przekazanych przez dyrektorów placówek oświatowych funkcjonujących na 

terenie naszej "wynika, że nie będą organizowane ferie zimowe dla dzieci i młodzieży na 

zewnątrz. dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do tych:. szkół będą organizowane zajęcia 

sportowe, sportowo rekreacyjne, taneczne, plastyczne pod nadzorem nauczycieli. Dostępna 

będzie biblioteka szkolna. Planowane są spotkania nauczycieli z uczniami ramach przygotowań 

do konkursów przedmiotowych, Wykaz placówek oświatowych, w których będą prowadzone 

zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych: 

- Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej, 

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kasince Małej. 

Grupa uczniów Szkoły Podstawowej Nr I w Lubomierzu w okresie ferii będzie 

uczestniczyć pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego w zajęciach sportowych na stoku 

SKI Lubomierz Szkoła Podstawowa w Glisnem dla swoich uczniów będzie organizowała wyjazd 

na łyżwy (w zależności od warunków pogodowych). 

W pozostałych placówkach oświatowych zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii 

zimowych nie będą organizowane. 

 

 

 

Gmina Niedźwiedź 

 

Urząd Gminy w Niedźwiedziu informuje, że: 

1. Na terenie Placówek Oświatowych w Gminie Niedźwiedź planowana jest organizacja 

wypoczynku dzieci i młodzieży z terenów innych województw. Szkoły mają podpisane 

indywidualne umowy i prowadzą nad tym nadzór we własnym zakresie. Ponadto na naszym 

terenie będą gościć indywidualne grupy zakwaterowane w prywatnych pensjonatach, 

gospodarstwach agroturystycznych. 

2.  Stan techniczny obiektów odpowiada wymogom, środki transportowe wynajmujący organizują    

 sobie we własnym zakresie. Jest możliwość skorzystania na zasadzie umowy, z ,,Gimbusa”  

 Urzędu Gminy Niedźwiedź oraz VW-T5 Transportera przystosowanego do przewozu osób  

 niepełnosprawnych. 

3.  Budynki szkół są odebrane przez SANEPID i Państwową Straż Pożarną. 

4. Z problemami patologii społecznych, gmina radzi sobie poprzez współpracę z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Komisariatem Policji w Mszanie Dolnej oraz poszczególnymi szkołami. Mamy zatrudnionych 

specjalistów, tj. psychologa, terapeutę uzależnień, pedagoga-logopedę, którzy pełnią dyżury  

w Punkcie Konsultacyjnym w dogodnych godzinach w ciągu całego tygodnia. 
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5. Dla dzieci z Gminy Niedźwiedź, które pozostają podczas ferii zimowych w miejscu 

zamieszkania, będą organizowane zajęcia przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz będą działać 

świetlice opiekuńczo – wychowawcze w szkole w Podobinie i Koninie. 

 

Gmina Słopnice 

 

Urząd Gminy Słopnice informuje, że: 

1. Placówki szkolne na terenie Gminy Słopnice są dobrze przygotowane do organizacji 

wypoczynku podczas ferii zimowych.  

2. Stan techniczny obiektów szkolnych i posiadanych środków transportowych jest dobry.  

3. W okresie ferii nie tworzy się na terenie gminy Słopnice bazy noclegowej i stołówek.  

4. Stan bezpieczeństwa pożarowego ocenia się na dobry. Szkoły posiadają odpowiednie 

wyposażenie i zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

5. Zwalczanie patologii społecznych (narkomanii, alkoholizmowi, przestępczości) wśród dzieci  

i młodzieży. Gmina Słopnice posiada „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych”, który jest realizowany. W gminie działa Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którzy 

współpracują z policją, z pedagogami szkolnymi  sprawując opiekę oraz profilaktykę  

w rodzinach  patologicznych. Szkoły realizują własne „Szkolne programy profilaktyczne” 

mające ustrzec dzieci przed zagrożeniami społecznymi. 

6. Nadzór nad zajęciami sportowymi i kulturalnymi w Szkołach Podstawowych będą mieli 

Dyrektorzy tych szkół. 

 

Gmina Tymbark    

 

Urząd Gminy w Tymbarku informuje, że w okresie ferii zimowych  na terenie gminy 

Tymbark zostaną zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży Bielak Active – Dariusz Bielak. 

            Ponadto, funkcjonować również będzie lodowisko na stadionie KS Tymbark, a Jednostka 

Tymbarskiego Strzelca będzie organizatorem zajęć z Przysposobienia Wojskowego / Obrony 

Cywilnej /  dla członków Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ 

OSW w Tymbarku. 

                   

 

 

 


