
Protokół nr 3/2010 z posiedzenia
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
odbytego w dniu 23 lutego 2011 roku

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji, Przewodniczący Rady – 
Roman Kręciołek, Burmistrz – Marian Jańczak oraz Inspektor ds. Oświaty – 
Tomasz Marszałek - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp. 

Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie oraz 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zakończenie.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji – Barbara 
Wawrzyniak.
Przedstawiła porządek obrad, który przyjęto bez zmian.

Ad. 2. Analiza placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Borek Wlkp. Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego 
w Wycisłowie oraz Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że powyższą analizę wszyscy 
członkowie Komisji otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie, stanowi ono 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ponadto poprosiła członków Komisji o zgłaszanie uwag w sprawie 
proponowanej reformy placówek oświatowych w Wycisłowie i Zalesiu.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy pracownicy w/w placówek stracą pracę.
Inspektor ds. Oświaty wyjaśnił, że w swojej placówce mogą pracę stracić. 
Dodał, jednak że nie będzie konieczności zwalniania nikogo, ponieważ są etaty 
w SP w Borku Wlkp. 

Burmistrz poinformował, że reforma placówek oświatowych jest planowana aby 
stworzyć bazę i jak najlepsze warunku dla kształcenia dzieci. 

Radny Marek Rożek zapytał dlaczego nauka języka angielskiego w SP 
w Borku Wlkp. odbywa się bez podziału na grupy, a uczęszcza 26 uczni.  
Inspektor ds. Oświaty poinformował, że sprawa ta zostanie wyjaśniona.



Radny Marek Rożek uważa, że należy zrobić szczegółowe rozeznanie dotyczące 
zatrudnienia w zainteresowanych szkołach.

Burmistrz stwierdził, że stan techniczny szkoły w Zalesiu jest bardzo zły. Dodał 
również, że do SP w Wycisłowie Gmina rocznie dofinansowuje 250 tys. zł, 
natomiast  do SP w Zalesiu 460 tys. zł.
Burmistrz wyjaśnił również, że w klasie nie powinno być mniej niż 5 uczni.

Radny Marek Rożek uważa, że rodzice dzieci uczących się w tych szkołach 
mogą założyć stowarzyszenie, które będzie otrzymywało subwencję oświatową 
i szkoły nadal będą mogły funkcjonować tak jak obecnie od 1 do 6 klasy.

Radna Róża Jędrosz uważa, że dużym błędem było, iż dyrektorzy tych szkół nie 
robili uzupełnień etatów, co stanowiłoby oszczędności tylko zatrudniali nowych 
nauczycieli. Radna stwierdziła, że przedstawiony plan reorganizacji szkół 
w Zalesiu i Wycisłowie nie jest zły.
Ponadto radna zapytała czym się kierowano przy planowaniu nauki klas 1-3 
w Zalesiu, natomiast 4-6 w Wycisłowie.

Burmistrz wyjaśnił, że pod uwagę brano warunki i wyposażenie szkół.

Radny Przemysław Madzia zapytał, co się stanie jeżeli dzieci będzie więcej.
Burmistrz poinformował, że dlatego są tworzone dwie szkoły, a nie filie szkół.

Radny Tomasz Szczepaniak prosił o wyjaśnienie sytuacji, jeżeli dzieci przejdą 
do szkoły w Szelejewie.
Inspektor ds. Oświaty wyjaśnił, że to rodzice uczni z Zalesia powinni się 
zdeklarować, czy chcą mieć szkołę, czy nie.

Opinia Komisji: należy przeprowadzić konsultacje z rodzicami dzieci uczących 
się obecnie i w najbliższym czasie w tych szkołach. 

Ad. 3. Wolne głosy i wnioski.
W tym punkcie nikt głosu nie zabrał.

Ad. 4. Zakończenie.
Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów
Przewodniczący Komisji – Barbara Wawrzyniak zakończył posiedzenie.

Protokołowała Przewodnicząca Komisji

Wiesława Wójcik Barbara Wawrzyniak
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