
Protokół nr 10/2011 
z posiedzenia wspólnego
Komisji Rady Miejskiej

odbytego w dniu 28 czerwca 2011 roku

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecni radni: Leszek Dajewski, Róża Jędrosz.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie.

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz Ratajczak. Poinformował, że w posiedzeniu
udział bierze 13 radnych (nieobecni radni: Róża Jędrosz oraz Leszek Dajewski).

Ad. 2 Ustalenie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przedstawił 
porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad.3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

a) powołania radnego Michała Dopierały w skład Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak zapytał, czy radny Michał 
Dopierała wyraża zgodę na udział w w/w Komisji.
Radny Michał Dopierała wyraził zgodę.
Żadnych uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna.

b) powołania radnego Michała Dopierały w skład Komisji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji – Tadeusz Ratajczak zapytał, czy radny Michał 
Dopierała wyraża zgodę na udział w w/w Komisji.
Radny Michał Dopierała wyraził zgodę.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Opinia Komisji: pozytywna.

Str.1/9



c) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zalesiu w Szkołę 
Filialną Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. 

Inspektor  ds.  Oświaty  Urzędu  Miejskiego  –  Tomasz  Marszałek
poinformował, że zgodnie z art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, przepisy
dotyczące likwidacji  szkoły publicznej  zawarte w ust.  1-5 art.  59 stosuje  się
odpowiednio w przypadku przekształcania szkoły. Zgodnie z powyższym szkoła
publiczna  może  być  przekształcona  przez  organ prowadzący  z  końcem roku
szkolnego, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania
nauki  w  innej  szkole  publicznej  tego  samego  typu.  Organ  prowadzący
zobowiązany  jest  najpóźniej  na  6  miesięcy  przed  terminem  przekształcenia,
zawiadomić o zamiarze przekształcenia szkoły: rodziców uczniów, właściwego
kuratora oświaty.
Szkoła może zostać przekształcona po zasięgnięciu opinii organu sprawującego
nadzór pedagogiczny.
Ustawa o systemie oświaty nie zawiera definicji przekształcenia, to niewątpliwie
stosując  wykładnię  celowościową,  można  uznać,  że  z  przekształceniem
placówki, o którym mowa w art. 59 ust. 6 ustawy mamy do czynienia wówczas,
gdy zaistniała taka zmiana organizacyjna, która doprowadziła do rozszerzenia,
zawężenia  lub  wprowadzenia  nowego zakresu  edukacji  danej  placówki,  przy
eliminacji częściowej lub całkowitej dotychczasowego zakresu edukacji.

Struktura  organizacyjna  Szkoły  Podstawowej  w  Zalesiu  obejmuje  oddział
przedszkolny oraz klasy I-VI. 
W roku szkolnym 2008/2009 do szkoły uczęszczało 36 uczniów. Rok później 
w  klasach  uczyło  się  34  uczniów.  W  mijającym  roku  szkolnym  do  szkoły
uczęszczało  33  uczniów.  W  roku  szkolnym  2011/2012  według  organizacji
szkoły będzie uczęszczać 38 uczniów. Sytuacja w oddziale przedszkolnym na
przestrzeni lat 2088-2011 nie napawa optymizmem. Do oddziału uczęszczało od
11 do 16 wychowanków, z tym, że tzw. „zerówkowiczów” bywa po 3 do 7 
w danym roczniku. 
Po przekształceniu placówki w Zalesiu oraz w Wycisłowie oraz w związku 
z wprowadzaną reformą kształcenia (6-latki w I klasie) sytuacja demograficzna
uległa by znacznej poprawie. Przy założeniu, że wszystkie dzieci zameldowane
w obu obwodach szkolnych (Wycisłowo i Zalesie) uczęszczałyby do placówek
przyporządkowanych do danego obwodu. W roku szkolnym 2012/2013 winno
do  klasy  I  pójść  aż  31  uczniów.  Po  wstępnej  analizie  miejsc  zamieszkania
uczniów już dziś wiadomo, że liczba ta może nie przekroczyć 
25 wychowanków. 
Poniżej zamieszczono szacunkową liczbę uczniów w danych latach szkolnych.
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Rok szkolny 2012/2013

19 Oddział przedszkolny
22 „O”
31 Kl. 1 (uczniów)
16 Kl. 2
15 Kl. 3

Rok szkolny 2013/2014

38 Oddział przedszkolny
19 „O”
22 Kl. 1 (uczniów)
31 Kl. 2
16 Kl. 3

Rok szkolny 2014/2015

25 Oddział przedszkolny
38 „O”
19 Kl. 1 (uczniów)
22 Kl. 2
31 Kl. 3

Rok szkolny 2015/2016

- Oddział przedszkolny
25 „O”
38 Kl. 1 (uczniów)
19 Kl. 2
22 Kl. 3

Biorąc pod uwagę powyższe dane, należy przede wszystkim rozważyć również
taki  fakt,  czy  wszyscy uczniowie zameldowani  na danych terenach pójdą do
„swoich”  szkół?  Organ  prowadzący  nie  może  zabronić  rodzicom  posyłania
ucznia do innego szkoły niż wynika to z obwodu. Z takiej możliwości korzysta
znaczna  ilość  (ponad 30%) uczniów, którzy  uczęszczają  do szkoły  w Borku
Wlkp. 
Poniżej przedstawiono sytuację demograficzną w poszczególnych placówkach

Liczba urodzonych dzieci i zameldowanych z obwodu SP Zalesie

1 2005 3
2 2006 8
3 2007 6
4 2008 15
5 2009 16
6 2010 8

Liczba urodzonych dzieci  i zameldowanych z obwodu SP Wycisłowo

1 2005 10
2 2006 10
3 2007 16
4 2008 4
5 2009 22
6 2010 19

Biorąc  pod  uwagę  sytuację  demograficzną  funkcjonowanie  zarówno  Szkoły
Podstawowej w Zalesiu i Szkoły Podstawowej w Wycisłowie w systemie VI-
klasowym staje się nieracjonalne. 
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Przekształcenie placówki w Szkołę Filialną w Zalesiu od 1 września 2012 roku.
Uczniowie  uczęszczający do klas IV-VI dowożeni byliby do placówki 
w Wycisłowie. 
Oddziały przedszkolne pozostałyby w swoich placówkach.
Zmiany  organizacyjne  pozwoliłyby  na  poprawę  systemu  edukacji  w  danych
placówkach.
Kierując  się  kwestią  reorganizacji  placówek  w  Wycisłowie  i  Zalesiu  jako
priorytet  brano  pod  uwagę  polepszenie  warunków  edukacyjnych  dla  dzieci
uczęszczających do ww. placówek. Kwestia oszczędności finansowych nie była
elementem decyzyjnym w sprawie zamiaru  przekształceń organizacyjnych i nie
ma wpływu ostatecznego na podejmowane działania.  
Sprawa dowożenia uczniów do szkół nie spowoduje zwiększenia wydatków na
to zadanie gminy. Obecnie organ prowadzący i tak świadczy dodatkowe kursy 
w porze przedpołudniowej dla Szkoły Podstawowej w Wycisłowie, która 
z uwagi na brak pomieszczeń rozdziela zadania dydaktycznej na dwa terminy.
Średnio  na  dzień  autobus  szkolny  w tym wypadku  pokonuje  blisko  70  km.
Zdecydowanie  taka  liczba  km  pozwoli  zabezpieczyć  kwestię  dowożenia
pomiędzy jedną a  drugą szkołą.  Na dowożeniu do szkół  nie  ucierpią  przede
wszystkim  małe  dzieci.  Ze  szczegółowej  analizy  wynika,  że  i  tak  znaczna
większość uczniów jest dowożona do szkoły w Wycisłowie, a tylko pojedyncze
osoby zamieszkują teren wsi Wycisłowo. 
Mogące powstać oszczędności mogą pozytywnie wpłynąć nie tylko na budżet
gminy, ale po części można je wykorzystać w efektywny sposób na rzecz zadań
oświatowych.  Idąc  za  przykładem  innych  szkół  warto  wprowadzić  w  obu
placówkach  możliwość  nauczania  dwóch  języków  obcych  już  od  samego
początku. Dzięki temu już w tym najwcześniejszym okresie edukacji, kiedy to
wiedza do języków obcych jest najbardziej przyswajalna uczniowie będą mogli
budować  swoje  warsztaty  językowe.  Również  zwiększą  się  możliwości
zatrudnienia specjalistów, gdyby w placówkach zaistniała taka potrzeba. Biorąc
pod uwagę postęp technologiczny, jaki wkracza w sfery oświaty, będzie można
wzbogacić posiadaną bazę dydaktyczną obu szkół, np. poprzez stworzenie mini
sal multimedialnych na potrzeby szkół. 
Plusem  dla  dzieci  będzie  również  uczęszczanie  do  klas  o  większej  liczbie
uczniów.  W  przypadku  utworzenia  świetlic,  dzieci  miałyby  możliwość
pozostawać pod opieką nauczycieli aż do momentu odbioru przez rodzica czy
ew. odwozu ze szkoły, jednocześnie mogłyby się integrować ze społecznością
uczniowską. 
Zmiana systemu kształcenia pozwoliłaby w bardzo szybkim czasie rozbudować
plac  zabaw  w  Zalesiu,  dzięki  czemu  zajęcia  maluchów  mogłyby  ulec
urozmaiceniu. 
Powstałaby  także  możliwość  utworzenia  jadalni  na  potrzeby  poszczególnych
placówek.

Str.4/9



Za  przekształceniem  obu  placówek  przemawiają  głównie  względy
demograficzne oraz bliskie sąsiedztwo szkół,  a także fakt,  że dzieci nie będą
musiały uczyć się w klasach łączonych. 
W szkole filialnej kierowanie placówką podlegałoby kierownikowi filii. 
Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce mają możliwość pracy w innych 
szkołach. 

W  związku  z  powyższym  podjęcie  uchwały  należy  uznać  za
uzasadnione.

Radny Tomasz Szczepaniak zapytał, czym różni się obecny projekt od 
wcześniejszych.
Inspektor ds. Oświaty wyjaśnił, że różni się strukturą szkół, obecnie szkoły 
w Zalesiu i Wycisłowie przyporządkowane byłyby SP w Borku Wlkp.

Radny Andrzej Kubiak poinformował, że w miesiącu lutym odbyły się dwa  
spotkanie w Zalesiu w tym temacie. Rodzice wnioskowali, aby szkołę w Zalesiu
pozostawić w takiej formie jak jest obecnie. Radny stwierdził, że jeżeli za 
likwidacją szkoły przemawiają tylko względy finansowe, to żyć również nam 
się nie opłaca.

Burmistrz poinformował, że projekt przekształcenia szkół w Wycisłowie 
i Zalesiu  jest wynikiem działania Komisji Oświaty.

Radna Barbara Wawrzyniak uważa, że wskazana reorganizacja szkół jest 
z korzyścią dla uczących się tam dzieci.

Radny Mieczysław Kowalski zapytał co zyskają dzieci z klas I, II i III ze SP 
w Wycisłowie. 

Burmistrz poinformował, że dodatkowe zajęcia np. lekcję z języków obcych.

Radna Barbara Wawrzyniak zapytała, czy zamierza się połączyć klasy.

Burmistrz stwierdził, że jeżeli nie dojdzie do reorganizacji, to obawia się, że SP 
w Zalesiu może być zlikwidowana.

Radny Romuald Gawroński zapytał, czy za parę lat SP w Zalesiu nie zostanie 
samoczynnie zamknięta, jeżeli będzie coraz mniej dzieci.

Inspektor ds. Oświaty poinformował, że warunki lokalowe w tych szkołach są 
złe. 
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Radny Tomasz Szczepaniak uważa, że wszystko jest robione odwrotnie, 
najpierw powinny być przeprowadzone rozmowy z rodzicami w tym temacie, 
a w następnej kolejności reorganizacja szkół.

Radny Marek Rożek popiera stanowisko Burmistrza. Radny uważa, że najpierw 
musi być przyzwolenie Rady Miejskiej, aby wykonywać kolejne działania.

Radny Tadeusz Ratajczak stwierdził, że 30% dzieci z obwodu Zalesie jest 
dowożonych do SP w Borku Wlkp.  

Radny Andrzej Kubiak poinformował, że wie tylko o 1 dziecku dowożonym do 
Borku Wlkp., ponieważ jego rodzic pracuje w Borku Wlkp., o innych dzieciach 
nic nie wie. 

Inspektor ds. Oświaty wyjaśnił, że 14 dzieci na 47 jest dowożonych do SP 
w Borku Wlkp. 

Radna Barbara Wawrzyniak stwierdziła, że placówkach w Zalesiu i Wycisłowie 
jest bardzo biedne. Radna uważa, że po reorganizacji sytuacja się poprawi na 
lepsze. 

Radny Andrzej Kubiak poinformował, że demografia w obrębie Zalesie jest 
lepsza, a opinia rodziców jest aby ta szkoła była w takiej samej formie jak 
dotychczas.

Burmistrz stwierdził, że mieszkańcy Zalesia mówią, że na spotkaniu, na którym 
omawiano sprawy reorganizacji szkoły w Zalesiu udział brały osoby nie mające 
dzieci uczących się obecnie w tej szkole.

Radny Zbigniew Maturski uważa, że wskazana reorganizacja szkół może być 
korzystna dla dzieci.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady informując, że w SP 
w Borku Wlkp. były bardzo liczne klasy, często po 36 uczniów, w takich 
klasach nauczyciele musieli się bardzo dużo napracować aby uczniowie osiągali 
dobre wyniki w nauce. Przewodniczący Rady dodał, że mimo iż, w SP 
w Zalesiu klasy liczyły po kilkoro uczniów, wyniki w nauce  oraz w dziedzinie 
sportu nigdy nie były dobre, ponadto wyposażenie tych szkół jest bardzo biedne.

Radny Marek Rożek zapytał jak wygląda utrzymanie tych szkół pod względem 
ekonomicznym.

Burmistrz wyjaśnił, że do utrzymania szkół w Zalesiu i Wycisłowie Gmina 
dofinansowuje ok.1  mln zł.
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Radny Romuald Gawroński stwierdził, że ekonomicznie reorganizacja jest 
uzasadniona ponieważ koszty utrzymania tych szkół są olbrzymie.

Radny Marek Rożek uważa, że należy rozpatrzyć reorganizację z korzyścią dla 
dzieci, jednak strona ekonomiczna również musi być brana pod uwagę. Radny 
dodał, że zatrudnieni tam nauczyciele winni być bardziej „związani” ze szkołą, 
nie tylko dojeżdżali na kilka godzin.

Radni rozpatrywali również utworzenie szkoły społecznej, jednak Inspektor ds. 
Oświaty wyjaśnił, że w małych szkołach jest to nierealne. 

Radny Mieczysław Kowalski zapytał jakie oszczędności dla Gminy będą przy 
proponowanej reorganizacji.

Inspektor ds. Oświaty odpowiedział, że na utrzymaniu obydwóch szkołach 
Gmina zaoszczędziłaby ok. 400 tyś. zł. Ponadto dodał, że ostateczny czas 
podjęcia przez Radę Miejską w/w uchwały to 28 luty 2012 rok.

Burmistrz wnioskował, aby projekt uchwały w powyższej sprawie ostateczne 
rozpatrzyć do 30 października 2011 roku.

Radny Mieczysław Dębowiak uważa, że należy rozpatrywać przede wszystkim 
dobro dzieci. Ponadto radny uważa, że należy rodziców poinformować, że 
reorganizacja nie jest propozycją Rady Miejskiej tylko Burmistrza.

Burmistrz wyjaśnił, że wcześniejsze rozmowy z rodzicami były prowadzone 
w imieniu Burmistrza, natomiast po podjęciu w/w uchwały będą prowadzone 
w imieniu Rady Miejskiej. 

W tym temacie więcej uwag nie zgłoszono.

d) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edmunda 
Bojanowskiego w Wycisłowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.

W tym punkcie Burmistrz poinformował, że w SP w Wycisłowie będzie 
jeszcze mniej dzieci niż w Zalesiu.

Radny Tadeusz Ratajczak stwierdził, że Rada Miejska przyzwoliła na 
reorganizację szkół  w związku z podjętą uchwałą w sprawie zatwierdzenia 
Wieloletniego Planu Finansowego Gminy.
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Innych uwag nie zgłoszono.
e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2011

Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  zmiany  po  stronie  wydatków  są
następujące:
Zmiany po stronie dochodów dotyczą:
 Dz.600, rozdz. 60016, § 6300 zwiększa się dochody o kwotę 66.250 zł, 
z tytułu dotacji celowej otrzymanej z  Urzędu Marszałkowskiego na 
dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- rozdz. 60016, § 6330 zwiększa się dochody o kwotę 9.300 zł z tytułu dotacji 
celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadań 
realizowanych z Programu Wieloletniego pn. „Narodowy  Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011”

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

 Dz.600, rozdz.60016, § 4270 zmniejsza się wydatki o kwotę 48.750 zł, 
natomiast zwiększa się  wydatki na zadania inwestycyjne na:
-  Przebudowę drogi gminnej w Wycisłowie – 27.000 zł
-  Przebudowę drogi Jawory—Liż – 15.000 zł
-   Przebudowę drogi gminnej na ul. Szosa Jaraczewska – 50.000 zł
- Budowę zatoczki w pasie drogi gminnej w m. Ustronie – 20.000 zł

 Dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zmniejsza się wydatki o kwotę 58.700 zł – 
zakończono inwestycje „Rozbudowa szkoły w Zimnowodzie”.
 Dz. 900, rozdz. 90015, § 4270 zwiększa się wydatki o kwotę 71.000 zł na 
modernizacje linii elektrycznych.

Uwag nie zgłoszono.

Opinia Komisji: pozytywna

Ad.4. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu- Tadeusz 
Ratajczak przedstawił pismo mieszkańców Karolewa w sprawie rozpatrzenia 
niedogodności dla mieszkańców spowodowanej rosnącymi przy drodze 
drzewami i wysokimi żywopłotami.
Wyjaśnienie Burmistrza: wskazany grunt jest przypisany do pasa drogowego. 
Żywopłot zostanie przycięty.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pismo Stowarzyszenia Wspierania 
Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego w sprawie rozpatrzenia możliwości 
przystąpienia Gminy Borek Wlkp. do w/w Stowarzyszenia. 
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Innych uwag nie zgłoszono.

Ad.5. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tadeusz 
Ratajczak zakończył posiedzenie.

Protokołowała Przewodniczący Komisji

Wiesława Wójcik Tadeusz Ratajczak 
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