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Protokół nr 10/2012  z  posiedzenia 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 

odbytego w dniu 07 lutego 2012 roku 

 
W  posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji. 

Burmistrz – Marian Jańczak. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie materiałów na XVII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

3. Zakończenie. 

 

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji – Barbara 

Wawrzyniak. 

Przedstawiła porządek obrad, który przyjęto bez zmian. 

 

Ad.2. Zaopiniowanie materiałów na XVII sesję Rady Miejskiej  

Borku Wlkp. 

 

a) zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół im. 

Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.,  

Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały informując, że 

podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2011/2012,  

tj. z dniem 31 sierpnia 2012 r. Liceum Profilowanego przy Zespole Szkół  

im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp., ul. Dworcowa 58,  

63-810 Borek Wlkp..  

Inspektor ds. Oświaty – Tomasz Marszałek poinformował, że zgodnie  

z art. 59 ust 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) szkoła publiczna może być 

zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po 

zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej 

szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest zobowiązany, co 

najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze 

likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty. 

Na skutek niżu demograficznego maleje liczba absolwentów gimnazjów.  

W Liceum Profilowanym w Borku Wlkp. zaprzestano naboru lub z braku 

kandydatów nie otwierano nowych oddziałów od 1 września 2008 r. Ponadto  

w związku z reformą szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynającą się od roku 

szkolnego 2012/13 w systemie oświaty od 1 września 2015 r. nie będzie liceów 

profilowanych. 
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Obecnie szkoła nie prowadzi działalności dydaktycznej, opiekuńczej  

i wychowawczej. Ostatni uczniowie ukończyli ją w roku szkolnym 2009/10. 

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag. 

Opinia Komisji: pozytywna. 

 

b) zamiaru przekształcenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski, 

Przewodnicząca Komisji – Barbara Wawrzyniak przedstawiła projekt uchwały 

informując, że zamierza się z dniem 1 września 2012 r. przekształcić 

dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową w Borku Wlkp. o okresie 

nauczania krótszym niż 3 lata, wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. 

Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. w trzyletnią Zasadniczą Szkołę 

Zawodową w Borku Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Powstańców 

Wlkp. w Borku Wlkp. 

Zamierza się z dniem 1 września 2012 r. przekształcić szkołę ponadgimnazjalną 

o nazwie: Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Borku Wlkp., wchodzącą 

w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. na 

szkołę ponadgimnazjalną o nazwie: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Borku Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Powstańców 

Wielkopolskich w Borku Wlkp.  

 

Inspektor ds. Oświaty – Tomasz Marszałek poinformował, że zgodnie  

z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego 

dokonująca przekształceń szkół zobowiązana jest do stosowania procedury 

wynikającej z art. 59 ust. 1-5 tzn. zawiadomienia co najmniej  

6 miesięcy przed terminem przekształcenia o zamiarze przekształcenia 

właściwego kuratora oświaty, rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla 

dorosłych – uczniów). Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem zawiadamia 

się również organizacje związkowe.  

Jednocześnie, zgodnie z art. 59 ust. 2 ww. ustawy szkoła prowadzona 

przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać przekształcona po 

zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Wystąpienie do 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o opinię, o której mowa powyżej, będzie 

miało miejsce po podjęciu przez Radę Miejską Borku Wlkp. niniejszej uchwały.  

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 

1206) z dniem 1 września 2012 r. przekształca się dotychczasową Zasadniczą 

Szkołę Zawodową w Borku Wlkp. o okresie nauczania krótszym niż 3 lata,  

w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w Borku Wlkp., których ukończenie 

umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po 

zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także 

dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych. Uczniowie drugiej klasy dotychczasowej dwuletniej zasadniczej 

szkoły zawodowej kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach. 
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Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 

1206) organ prowadzący może przekształcić uzupełniające liceum 

ogólnokształcące w liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w którym prowadzi 

się klasy dotychczasowych szkół aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie  

z przepisami art. 7 ust. 1-3 ww. ustawy. 

Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną. W związku  

z przekształceniem szkół nie wystąpią koszty towarzyszące. 
    

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag. 

Opinia Komisji: pozytywna. 

 

c) zamiaru przekształcenia szkół podstawowych w Wycisłowie i Zalesiu. 

 

Przewodnicząca Komisji – Barbara Wawrzyniak przedstawiła trzy 

przygotowane przez Burmistrza propozycje przekształcenia w/w szkół. 

 

I)  Zalesie I-III z oddziałem przedszkolnym 

    Wycisłowo I-III z oddziałem przedszkolnym  

 klasy IV-VI z obu szkół w Szkole Podstawowej w Borku Wlkp. 

 

II) Zalesie I-III oraz oddziałem przedszkolnym 

     Wycisłowo IV-VI z oddziałem przedszkolnym 

 

III) Zalesie I-III oraz oddziałem przedszkolnym  

      Wycisłowo I-VI 

 

Burmistrz stwierdził, że bez reorganizacji szkół nowe inwestycje w gminie nie 

będą mogły być realizowane. 

 

Radny Marek Rożek uważa, że jeżeli mieszkańcy Zalesia i Wycisłowa chcą 

mieć szkoły, mogą je mieć jako szkoły społeczne. 

 

Radna Róża Jędrosz poinformowała, że wcześniej wnioskowała o łączenie 

etatów nauczycieli, co znacznie obniżyłoby koszty utrzymania tych szkół. 
 

Ad.3. Zakończenie. 

 

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodnicząca 

Komisji zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała     Przewodnicząca Komisji 

     
Wiesława Wójcik                                                Barbara Wawrzyniak 


