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Protokół nr 11/2012  z  posiedzenia wspólnego 

Komisji Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

odbytego w dniu 07 lutego 2012 roku 

 
W  posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji. 

Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska, 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski. 

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. Zaopiniowanie projektu Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

5. Zakończenie. 

 

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji – Barbara 

Wawrzyniak. 

Przedstawiła porządek obrad, który przyjęto bez zmian. 

 

Ad.2. Zaopiniowanie w sprawie zamiaru przekształcenia szkół 

podstawowych w Wycisłowie i Zalesiu. 

 

Przewodnicząca Komisji – Barbara Wawrzyniak zaproponowała wycofanie w/w 

projektu uchwały z porządku sesji. 

 

Radny Marek Rożek zaproponował przekształcenie całej struktury 

organizacyjnej szkół: 

1) powołanie menadżera  

2) dotychczasowi dyrektorzy – jako kierownicy poszczególnych szkół, 

3) nauczyciele „w jednej puli”, 

4) ograniczenie administracji szkół. 

Ta propozycja nie likwiduje szkół tylko ogranicza koszty. 

 

 

Sekretarz Gminy uważa, że  pod uwagę należy brać dobro dzieci, ale i Gminy. 

Dodała, że propozycja radnego Marka Rożka jest dobra. 
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Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek uważa, że szkoła społeczna  

z subwencją Gminy byłaby najlepszym rozwiązaniem. 

 

Radny Michał Dopierała uważa, że propozycja radnego Marka Rożka też nie 

daje żadnych oszczędności, ponieważ zatrudnienie menadżera wiąże się  

z dodatkowymi kosztami w oświacie. 

 

Radny Marek Rożek uważa, że zatrudnienie menadżera jest dobrym  

i oszczędnym rozwiązaniem. Ponadto radny poinformował, że szkoły społeczne 

również są dobre i sprawdziły się w wielu gminach, np. w Jarocinie. 

 

Sołtys wsi Koszkowo – Sławomir Tronina stwierdził, że nawet jak będzie 

zatrudniony menadżer to chciałby aby dzieci z Wycisłowa uczyły się  

w Wycisłowie. 

 

Inspektor ds. Oświaty – Tomasz Marszałek przedstawił funkcjonowanie oświaty 

w gminie Borek Wlkp. w ujęciu finansowym z uwzględnieniem poszczególnych 

projektów reorganizacji szkół, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji – Barbara Wawrzyniak stwierdziła, że po 

przeanalizowaniu przedstawionych propozycji reorganizacji szkół pod 

względem finansowym nie widzi żadnych oszczędności, wobec powyższego 

wnioskuje o wycofanie projektu uchwały z porządku sesji. 

 

Za wycofaniem głosowało 4 członków Komisji, 2 wstrzymało się od 

głosowania. 

 

Ad.3. Zaopiniowanie projektu Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

 

Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

przedstawił Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. w oparciu  

o wytyczne zawarte w ustawie i rozporządzeniu w tym zakresie oraz na bazie 

porozumienia z Miastem Leszno o partycypowaniu w kosztach wykupu trzech 

kojców i ich eksploatacji w Schronisku dla bezdomnych zwierząt Henrykowo.   

 

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego do projektu Programu: pozytywna – za 

przyjęciem głosowano 6 członków Komisji. 
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Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu Programu: 

pozytywna- za przyjęciem głosowało 9 członków Komisji, 1 wstrzymał się od 

głosowania, nikt nie był przeciwny. 

 

Opinia Komisji Rewizyjnej do projektu Programu: pozytywna - za przyjęciem 

głosowało 4 członków Komisji, 1 wstrzymał się od głosowania, nikt nie był 

przeciwny. 

 

Ad.4. Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek przedstawił pismo 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie w sprawie podjęcia działań, które 

ułatwią funkcjonowanie Zakładu w związku z wstrzymaniem refundacji 

wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków SODIR. 

 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska wyjaśniła, że nie ma możliwości 

udzielenia dotacji finansowej zakładowi. Formą pomocy dla Zakładu może być 

zlecanie prac na rzecz Gminy. 

 

Radny Romuald Gawroński skrytykował prace porządkowe wykonywane  

w mieście przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Karolewie. 

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła pismo Rady 

Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wycisłowie dotyczące pozostawienia 

szkoły w Wycisłowie w dotychczasowej formie tj. klasy  I-VI z oddziałem 

przedszkolnym, stanowi ono załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Radny Mieczysław Dębowiak uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest aby 

dzieci nie przewozić do innych szkół i nie zamykać SP w Zalesiu  

i Wycisłowie. 

 

Radny Mieczysław Kowalski uważa, że dla dzieci dowożonych do szkół nie ma 

żadnej różnicy czy wysiadają w Zalesiu, czy Wycisłowie.  

 

Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła stanowisko rodziców dzieci 

uczęszczających do SP w Wycisłowie. Rodzice wnioskowali, aby w Zalesiu był 

oddział przedszkolny i klasa „0”, natomiast w Wycisłowie klasy I-VI. 

 

Nikt więcej w tym temacie głosu nie zabrał. 
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Ad.5. Zakończenie. 

 

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodnicząca 

Komisji zakończyła posiedzenie. 

 

 

Protokołowała          Przewodnicząca Komisji 

     

Wiesława Wójcik                                                Barbara Wawrzyniak 

 


