
Protokół nr 4/2011  z  posiedzenia
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
odbytego w dniu 11 marca 2011 roku

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działanie placówek oświatowych na rzecz wykorzystania i dostępności 

obiektów oraz sal przyszkolnych, a także współorganizowanie czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży.

3. Analiza informacji nt. realizacji zimowego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży organizowanego  przez poszczególne placówki oświatowe 
Gminy Borek Wlkp. 

4. Informacje ws. stopnia zabezpieczenia gminnych placówek oświatowych 
przed występującymi zagrożeniami: narkomanii, alkoholizmu, kradzieżami, 
przemocą, agresją (zakres współpracy z policją, służba zdrowia, ośrodkiem 
pomocy społecznej i innymi instytucjami).

5. Zaopiniowanie projektów uchwał:
a) zasad  przyznawania  uczniom  Stypendium  Burmistrza  Borku  Wlkp.  

za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych,

b) określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
dla  nauczycieli  korzystających  z  opieki  zdrowotnej  oraz  warunków  
i sposobu ich przyznawania.

6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

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

Ad.2. Działanie placówek oświatowych na rzecz wykorzystania 
i dostępności obiektów oraz sal przyszkolnych, a także współorganizowanie 
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Informacje ws. stopnia zabezpieczenia gminnych placówek oświatowych 
przed występującymi zagrożeniami: narkomanii:, alkoholizmu, kradzieżami, 
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przemocą, agresją (zakres współpracy z policja, służbą zdrowia, ośrodkiem 
pomocy społecznej i innymi instytucjami) przesłali dyrektorzy: Zespołu Szkół 
im. Powstańców Wlkp. w Borku, Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
w Borku, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie, Szkoła Podstawowa 
im. E. Bojanowskiego w Wycisłowie, Przedszkola Samorządowego „Pod 
Dębem” w Karolewie. Powyższe informacje stanowią załącznik do niniejszego 
protokołu.
Informacji nie złożyła Szkoła Podstawowa w Zalesiu.
   Na podstawie przesłanych informacji każda z wymienionych szkół 
przygotowała swoim uczniom aktywny wypoczynek w czasie ferii zimowych, 
z którego mogli korzystać uczniowie wg swoich zainteresowań. I tak w Zespole 
Szkół w Borku Wlkp. została udostępniona biblioteka szkolna i kawiarenka 
internetowa, odbył się obóz sportowy oraz odbyły się zajęcia z piłki siatkowej. 
W Zespole Szkół w Zimnowodzie odbył się mini obóz wędrowny, gdzie 
uczniowie uczestniczyli w dwóch wycieczkach,  uczniowska kadra przełajowa 
przebywała na obozie sportowym w Szklarskiej Porębie. Szkoła Podstawowa 
w Wycisłowie zorganizowała całodobowe zimowisko dla 35 dzieci ze szkoły 
Podstawowej w Wycisłowie, Zalesia, Borku Wlkp., i Zimnowody. Przedszkole 
Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie w czasie ferii pełniło dyżur 
i organizowało zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci.
   W sprawie zabezpieczenia gminnych placówek oświatowych przed 
występującymi zagrożeniami: narkomanii, alkoholizmowi, kradzieżami, 
przemocą, agresją wszyscy dyrektorzy wymienionych wcześniej placówek 
przesłali informacje o działaniach profilaktycznych w tym zakresie. Uczniowie 
uczestniczą w specjalnych programach profilaktycznych: „Znajdź właściwe 
rozwiązanie” „Nie pal przy mnie, proszę”, „Bezpieczna Szkoła”, „Trzymaj 
formę”, „Wielkopolska bez papierosa”, „Szkoła bez przemocy”, „Moje Dziecko 
idzie do szkoły”, „Czyste powietrze wokół nas” mających na celu zapobieganie 
bądź rozwiązywanie już istniejących w/w problemów.
   Placówki systematycznie współpracują z Policją, Służbą Zdrowia, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem 
Rejonowym,  Kuratorami Sądowymi, specjalistami wg potrzeb, Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwowym Inspektorem 
Sanitarnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wszystkie placówki 
starają  się zapewnić swoim uczniom bezpieczeństwo, umożliwiają  korzystanie 
przez uczniów z sal gimnastycznych oraz zajęć poza lekcyjnych.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionych sprawozdań.

6. Zaopiniowanie projektów uchwał:
c) zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. 

za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

Przewodnicząca  Komisji  poinformowała,  że  w  związku  z  dużym 
zainteresowaniem  społeczności  lokalnej  tematem  pomocy  stypendialnej, 
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postanowiono wdrożyć w życie uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów za 
wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia.
Stypendia  przyznawane  będą  uczniom  szkół  podstawowych  i  gimnazjów 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Borek Wlkp., którzy w danym roku 
szkolnym, za który przyznawane będą Stypendia uzyskali co najmniej bardzo 
dobrą  ocenę  z  zachowania  oraz  średnią  ocen  co  najmniej  5,5  oraz  byli 
laureatami  lub  finalistami  konkursów  interdyscyplinarnych  lub 
przedmiotowych.
Stypendium będą mogli również otrzymać uczniowie, którzy poza bardzo dobrą 
oceną z zachowania wykazali się wybitnymi osiągnięciami w jednej z dziedzin 
nauki lub sztuki, bądź uzyskali ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim 
roku  nauki  w  szkole  podstawowej  lub  z  jednej  części  egzaminu 
przeprowadzanego  w  ostatnim roku  nauki  w  gimnazjum  maksymalną  liczbę 
punktów.

Radna Róża Jędrosz zapytała jaka kwota jest zabezpieczona w budżecie na w/w 
stypendia.
Burmistrz wyjaśnił, że na rok 2011 zabezpieczono 10 tys. zł, jednak jeśli będzie 
więcej  uczni  uprawnionych  do  tego  stypendium środki  zostaną  przesunięte  
z rezerwy.

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały.

b) określenia  rodzaju  świadczeń  przyznawanych  w  ramach  pomocy 
zdrowotnej  dla  nauczycieli  korzystających  z  opieki  zdrowotnej  oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania.

Inspektor ds. Oświaty – Tomasz Marszałek poinformował, że projekt uchwały 
dostosowano do obecnych potrzeb.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że projekt uchwały określa zasady 
podejmowania decyzji ws. Funduszu zdrowotnego. Uszczegółowiona została 
kwestia powoływania komisji, rozpatrywania niekompletnego wniosku czy 
formy podejmowania decyzji. 

Radny Marek Rożek wnioskował o rozpatrzenie powołania jednej wspólnej 
komisji dla wszystkich szkół. Radny uważa, że wówczas byłaby większa 
możliwość  dysponowania tymi środkami. 

Burmistrz poinformował, że  należy sprawdzić zgłoszoną uwagę pod względem 
prawnym.
 
W związku z powyższym członkowie Komisji nie zaopiniowali 
przedstawionego projektu uchwały.
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Ad. 3. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie głos zabrał radny Tomasz Szczepaniak, który poinformował, że 
w dniu 10 kwietnia br. o godz. 16.00 w sali bankietowej  Mróz S.A. w Borku 
Wlkp. odbędzie się festyn dobroczynny celem finansowego wsparcia 
niepełnosprawnej córki nauczyciela Zespołu Szkół w Borku Wlkp. 

Następnie Przewodnicząca Komisji poruszyła sprawę bezpańskich psów.
Członkowie Komisji również stwierdzili, że sprawa ta nadal stanowi problem na 
wsiach, gdzie jest dużo wałęsających się psów.

Burmistrz poinformował, że problem mógłby być rozwiązany poprzez podjęcie 
przez Radę Miejską uchwały w sprawie czipowania psów.

Przewodnicząca Komisji wnioskowała o rozwiązanie problemu wywozu 
odpadów komunalnych do przydrożnych rowów i zaśmiecanie lasów. 
Przewodnicząca dodała, że mimo ciągłych pogadanek w tym temacie sprawa 
powraca.

Burmistrz poinformował, że  sprawa zostanie rozwiązana tylko wówczas gdy 
zostanie ustawowo wprowadzony podatek od odpadów komunalnych.

Radny Marek Rożek zapytał, jak wygląda sprawa zmiany organizacji szkół 
w Zalesiu i Wycisłowie.

Burmistrz poinformował, że mieszkańcy wsi Zalesie zaopiniowali negatywnie 
przedstawiony projekt.

Radna Róża Jędrosz uważa, że projekt zmiany organizacji w/w szkół był bardzo 
dobry, jednak mieszkańcy Zalesia i Wycisłowa byli niedoinformowani. 
Następnie radna wnioskowała o przycięcie lipy przy chodniku obok szkoły 
w Wycisłowie, której spadające konary stwarzają niebezpieczeństwo dla dzieci.

Burmistrz wyjaśnił, że sołtys wraz radą sołecką winien wystosować pismo do 
Urzędu Miejskiego w w/w sprawie, które zostanie przekazane do Zarządu 
Powiatu Gostyń ponieważ wskazane drzewo rośnie przy drodze powiatowej.

Radny Marek Rożek wnioskował o ustalenie  terminów posiedzeń Komisji 
Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku 
Publicznego. Po czym zaproponował wtorki i środy o godz. 15.00.
Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie przedstawione terminy.

Następny radny Marek Rożek zapytał w jakim terminie odbędą się  „Dni 
Borku Wlkp.”.
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Burmistrz wyjaśnił, że „Dni Borku Wlkp.” odbędą się w dniu 25.06.2011r. 

Ad. 4. Zakończenie.

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

Protokołowała Przewodnicząca Komisji

Wiesława Wójcik Barbara Wawrzyniak

 Str.5/5 


	Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionych sprawozdań.
	Wiesława Wójcik 					Barbara Wawrzyniak

