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Protokół nr 9/2012  z  posiedzenia 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 

odbytego w dniu 17 stycznia 2012 roku 

 
W  posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkół 

podstawowych w Wycisłowie i 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

szkół podstawowych w Wycisłowie i Zalesiu. 

 

Przewodnicząca Komisji – Barbara Wawrzyniak wyjaśniła, że została 

wypracowana następująca wersja: 

 

Szkoła Podstawowa w Zalesiu - z oddziałem przedszkolnym oraz klasą „0”. 

 

Natomiast  Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie  

z klasami I-VI.  

 

Uczniom zlikwidowanych klas I-VI Szkoły Podstawowej w Zalesiu zapewnia 

się kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego 

w Wycisłowie.  

 

Wychowankom zlikwidowanego oddziału przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie zapewnia się 

kontynuowanie wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy 

Szkole Podstawowej w Zalesiu. 

 

Burmistrz uważa, że realizując tą wersję SP w Wycisłowie wymagałaby 

rozbudowy. 
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Radna Róża Jędrosz uważa, że baza lokalowa w Wycisłowie jest wystarczająca. 

Radna dodała, że najwyższym kosztem szkoły jest nauczyciel. Po czym 

stwierdziła, że ma żal do Burmistrza o to , że nie zabronił dyrektorom tych szkół 

już kilka lat temu zatrudniania nowych nauczycieli, gdyż uzupełnianie etatów 

byłoby o wiele tańsze. 

 

Radny Marek Rożek nie popiera żadnego projektu. 

 

Radny Tomasz Szczepaniak uważa, że za rok SP w Wycisłowie i Zalesiu mogą 

być puste, ponieważ Rada nie ma wpływu na decyzje rodziców, którzy mogą 

przenieść dzieci do innych szkół. 

 

 

Opinia Komisji:  pozytywna,  za wydaniem pozytywnej opinii głosowało  

4 członków Komisji, 1 radny wstrzymał się od głosowania, 1 radny był 

przeciwny. 

 

Ad.3. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie nikt głosu nie zabrał. 
 

Ad.4. Zakończenie. 

 

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów 

Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała     Przewodnicząca Komisji 

     

Wiesława Wójcik                                          Barbara Wawrzyniak 
 


