
Protokół nr 15/2013  z  posiedzenia
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych,

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
odbytego w dniu 26 lutego 2013 roku

W  posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji, pozostali radni.
Burmistrz – Marian Jańczak,
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak,
Inspektor ds. Oświaty – Tomasz Marszałek,
Dyrektor SP w Wycisłowie – Alina Sokół,
Redaktor gazety Życie Gostynia – Agata Fajczyk,
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów na XXIX sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
3. Rozpatrzenie zarzutów zgłoszonych na XXVIII sesji Rady Miejskiej odbytej 

w dniu 07 lutego br. 
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 materiałów na XXIX sesję Rady Miejskiej 
Borku Wlkp.

a) wyodrębnienia w budżecie Gminy Borek Wlkp. na rok 2014  środków 
stanowiących fundusz sołecki.

Inspektor Urzędu Miejskiego Ryszard Busz poinformował, że zgodnie 
z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim rada gminy
rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki do dnia 31 marca poprzedzającego rok budżetowy podejmując uchwałę,
w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu 
w roku budżetowym.
Uznając  inicjatywę  corocznego  tworzenia  funduszu  sołeckiego  za  pożądaną,
umożliwiającą  tworzenie  dobrych  warunków do  działania  i  rozwoju  sołectw
jako jednostek pomocniczych gminy oraz umożliwiającą wdrażanie programów
pobudzania  aktywności  obywatelskiej  w  sołectwach,  podjęcie  niniejszej
uchwały w celu kontynuowania dotychczasowej praktyki w tym zakresie 
w stosunku do sołectw w roku 2014 jest w pełni uzasadnione.
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Uwag nie zgłoszono. 
Opinia Komisji: pozytywna

b) przejęcia nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych 
Oddział Terenowy w Poznaniu.

Burmistrz wyjaśnił, że działka nr 26 położona w Zimnowodzie stanowi drogę
towarzyszącą substancji mieszkaniowej. Działka ta stanowi drogę łączącą drogę
wojewódzką prowadzącą przez wieś Zimnowoda z drogą biegnącą koło Pałacu,
której właścicielem jest Skarb Państwa, należącą do Starosty Gostyńskiego.
      Przejęcie  drogi  na  własność  Gminy  zapewni  dojazd  do  gruntów
stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych oraz do działek stanowiących
aktualnie  własność  Agencji  Nieruchomości  Rolnych,  natomiast  po  sprzedaży
tych gruntów będą to nowi właściciele. Warunkiem przejęcia nieruchomości jest
otrzymanie środków finansowych od Agencji Własności Skarbu Państwa 
w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów remontu tej drogi. 

Uwag nie zgłoszono. 
Opinia Komisji: pozytywna

c) zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  w  realizacji  tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono
stanowiska  kierownicze  oraz  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru  zajęć  pedagogów,  logopedów,  psychologów  i  nauczycieli
realizujących  w  ramach  stosunku  pracy  obowiązki  określone  dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Inspektor Urzędu Miejskiego – Tomasz Marszałek poinformował, że zgodnie 
z  przepisami  wynikającymi  z  Karty  Nauczyciela,  organ  prowadzący  określa
zasady udzielania i rozmiar zniżek w realizacji obowiązkowego tygodniowego
wymiaru godzin oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji  zajęć dla
dyrektorów,  wicedyrektorów  oraz  nauczycieli  pełniących  inne  stanowiska
kierownicze w szkole.
Po  przeprowadzeniu  analizy  proponuje  się  zmniejszenie  obowiązkowego
wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów. Powyższa zmiana pozwoli
zwiększyć ilość godzin, jakimi dysponują dyrektorzy jako osoby zarządzające
placówkami oświatowymi w celu sprawnego kierowania jednostką oświatową. 
Zmiany  w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć  dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy różne obowiązki wprowadza
się w celu przejrzystości zapisów wynikających z art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy –
Karta Nauczyciela oraz ma ona charakter porządkujący.

Zgodnie  z  przepisem  art.42  ust.  7  pkt  3  ustawy  -  Karta  Nauczyciela
tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  m.in.  nauczycieli  szkół
niewymienionych  w  art.  42  ust.3  ustawy  -  Karta  Nauczyciela,  pedagogów,
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psychologów,  logopedów  i  doradców  zawodowych  prowadzących  zajęcia
związane  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu  w  celu  wspomagania
uczniów  w  podejmowaniu  decyzji  edukacyjnych  i  zawodowych,  o  których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art.22 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 
7  września  1991r.  o  systemie  oświaty  określa  organ  prowadzący  szkołę  lub
placówkę. 

Przepis  nie  określa,  jaki  ma  być  maksymalny  tygodniowy  wymiar  zajęć
wymienionych nauczycieli. Ustalenie wymiaru należy do swobodnego uznania
organu prowadzącego z zastrzeżeniem, że nie może on przekroczyć 40 godzin 
w tygodniu.

Z uwagi na rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach, które wprowadza do szkół nowy model
organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  kluczową  rolę  poza
nauczycielami  pełnią  grupy  specjalistów:  psycholog,  pedagog,  logopeda,
doradca metodyczny. Należy dostosować czas pracy pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach
do  potrzeb  wynikających  z  nowych  zadań  w  zakresie  świadczenia  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Powyższe  zmiany  nie  obciążają  budżetu  Gminy  i  prowadzi  do  racjonalizacji
wydatków.  Zmiana  spowodowała  konieczność  uchylenia  dotychczas
obowiązującej  uchwały  w  całości,  w  celu  wprowadzenia  tekstu  jednolitego
uchwały. 
Projekt uchwały przedstawiono do zaopiniowania związkom zawodowym. 
Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Radna Różą Jędrosz  stwierdziła, że jest za oszczędnościami jednak uważa, że
należy  wszystkich  traktować  równo.   Radna  poinformowała,  że  dyrektorom
szkół  obcięto pensum,  a  podwyższono nauczycielom -  pedagogom.  Po czym
zapytała,  czy  w/w  projekt  uchwały  był  konsultowany  z  dyrektorami  szkół.
Następnie  radna  wnioskowała  o  ustalenie  obowiązkowego  wymiaru  godzin
dydaktycznych dla pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz
pedagoga  prowadzącego  zajęcia  specjalistyczne  w  ilości  22  godziny
tygodniowo.

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina Borek Wlkp. nigdy nie oszczędzała na oświacie.
Burmistrz  poinformował,  że  dyrektorzy  szkół  mają  zbyt  mało  czasu  na
prowadzenie szkół, przygotowywanie wniosków o środki unijne i dlatego taki
projekt uchwały został przygotowany. 

Przewodnicząca  Komisji  Barbara  Wawrzyniak zapytała,  jakie  przewiduje  się
oszczędności w oświacie.

Burmistrz  poinformował,  że  jest  to  racjonalizacja  oświaty,  a  nie  szukanie
oszczędności.
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Przewodniczący Rady zapytał czy któryś z dyrektorów uczy w innej szkole.
Inspektor ds. oświaty wyjaśnił, że żaden z dyrektorów nie uczy w innej szkole.

Innych uwag nie zgłoszono.
Opinia  Komisji:  za  wydaniem  pozytywnej  opinii  głosowało  4  członków
Komisji,  2  członków  Komisji  wstrzymało  się  od  głosowania,  nikt  nie  był
przeciwny.

d) ustalenia  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego
nauczycieli,  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2013 roku.

Inspektor ds.  Oświaty poinformował,  że środki finansowe na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli wynoszą 30.000,00 zł i stanowią 0,62 %
planowanych  rocznych  środków przeznaczonych  na  wynagrodzenia  osobowe
nauczycieli w 2013 r. 
Środki pozostające do dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli przeznacza się
na:

Nazwa placówki Kształcenie w szkołach wyższych i
zakładach kształcenia nauczycieli - §2
ust. 2, pkt. 1 rozporządzenia MENiS z

dnia 29.03. 2002 r. 

Pozostałe formy doskonalenia
zawodowego nauczycieli

wymienione w § 2 rozporządzenia
MEN i S z dnia 29.03. 2002 r. 

Koszty przejazdów oraz
zakwaterowania i wyżywienia
nauczycieli uczestniczących w
różnych formach doskonalenia.

80146 § 4300 § 4700 § 4410
Przedszkole Samorządowe „Pod

Dębem” w Karolewie 1 200,00 1 360 940,00
Szkoła Podstawowa im.

Władysława Jagiełły w Borku
Wlkp.

3 500,00 1 500,00 2 000,00

Szkoła Podstawowa im.
Edmunda Bojanowskiego w

Wycisłowie
1 800,00 700,00

Szkoła Podstawowa
 w Zalesiu 1 500,00 500,00

Zespół Szkół im. Powstańców
Wlkp. w Borku Wlkp.

3 000,00 3500,00 1500,00

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa i

Gimnazjum w Zimnowodzie
3 000,00 1 000,00 1 500,00

Gmina Borek Wlkp. 1 500,00

Uwag nie zgłoszono.
Opinia  Komisji:  pozytywna,  za  wydaniem  pozytywnej  opinii  głosowało  3
członków Komisji, 3 członków Komisji wstrzymało się od głosowania, nikt nie
był przeciwny.

e) zatwierdzenia  i  przystąpienia  do  realizacji  projektu  pod  tytułem
„Nauczyciele i Nauczycielki z SP w Wycisłowie z językiem angielskim na
TY”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  z  Programu  Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
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Dyrektor  SP  w  Wycisłowie  –  Alina  Sokół  poinformowała,  że
złożony przez szkołę wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Nauczyciele 
i Nauczycielki z SP w Wycisłowie z językiem angielskim na TY”, w ramach
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4
Wysoko  wykwalifikowane  kadry  systemu  oświaty  Programu  Operacyjnego
Kapitał Ludzki, został rozpatrzony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej.
W  związku  z  tym został  zakwalifikowany  do  dofinansowania.  Obecnie  jest
składana dokumentacja do podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w  Poznaniu  i  jednym  z  wymaganych  załączników  jest  w/w  uchwała
zatwierdzająca projekt współfinansowany z EFS.

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna, za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 
6 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 
przeciwny.

f) przyjęcia rezolucji dotyczącej częstych zmian podręczników szkolnych 
i konsekwencji z tego wynikających. 

Inspektor  ds.  Oświaty  poinformował,  że  w  związku  z  pojawiającymi  się
ciągłymi zmianami w programach nauczania, a co za tym idzie nadmiernymi
zmianami  treści  podręczników,  w  celu  podjęcia  działań  zmierzających  do
przyjęcia  stałości  programów  nauczania  w  celu  ograniczenia  możliwości
wprowadzania nowych podręczników w szkołach, postanowiono 
o przygotowaniu rezolucji, stanowiącej załącznik do projektu uchwały. 
Ze względu na uciążliwości wynikające z ciągły zmian podręczników, w tym
dużego obciążenia finansowego rodzin uczniów podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne. 

Uwag nie zgłoszono.
Opinia Komisji: pozytywna, za wydaniem pozytywnej opinii głosowało 
6 członków Komisji, nikt nie wstrzymał się od głosowania i nikt nie był 
przeciwny.

Ad.3. Rozpatrzenie zarzutów zgłoszonych na XXVIII sesji Rady Miejskiej 
Borku Wlkp.  odbytej w dniu 07 lutego br. 

Przewodnicząca  Komisji  poinformowała,  że  na  sesji  w  dniu  07  lutego  br.
mieszkaniec  Borku  Wlkp.  -  Florencjusz  Gościniak  poruszył  sprawę  braku
zasadności  zatrudnienia  BHP-owca  –  Edmunda  Przybylaka  w  Szkole
Podstawowej w Borku Wlkp. Ponadto zwrócił uwagę na złe traktowanie córki –
Iwony Gościniak w czasie jej zatrudnienia w sekretariacie SP w Borku Wlkp.
przez Sekretarza Szkoły – Elżbietę Kordus. Florencjusz Gościniak zarzucił także
stosowanie  mobingu  wobec  córki  w  czasie  zatrudnienia  i  w  konsekwencji
rozwiązanie z nią umowy o pracę przez dyrektora SP. 
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Członkowie Komisji uznali, że przedstawiona sprawa winna być rozpatrzenia 
tylko i wyłącznie przez Sąd Pracy. 

Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.

Radny  Mieczysław  Dębowiak  uważa,  że  Komisja  Rewizyjna  winna
skontrolować zasadność wydawanych środków budżetowych przeznaczonych na
fundusz sołecki. Radny uważa, że nie wszystkie sołectwa wydaję je celowo.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  o  przeznaczeniu  w/w  środków  decyduje  zebranie
wiejskie. Dodał także, że w gestii Burmistrza jest tylko ocena wniosków pod
względem terminowości ich złożenia oraz czy są to zadania własne Gminy, czy
służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze Strategią Rozwoju
Gminy.

Radny  Mieczysław Kowalski  wnioskował  o  nagrodzenie  wsi,  która  najlepiej
wykorzystuje fundusz sołecki.

Inspektor ds.  wojskowych, p.poż i  zarządzania  kryzysowego – Ryszard Busz
poinformował,  że  średnia   wysokość  środków  przeznaczonych  na  fundusz
sołecki w ostatnich trzech latach kształtowała się w wysokości ok. 250 tys. zł, 
i tak:   w roku 2011 – 248.100 zł,
w roku 2012 – 243.600 zł,
w roku 2013 – 268.000 zł.
Inspektor  Urzędu Miejskiego dodał także, że w roku 2012 Gmina otrzymała
częściowy  zwrot  wykonanych  wydatków  z  budżetu  państwa  w  wysokości
38.885 zł. W bieżącym roku Gmina będzie występować z wnioskiem o 30 %
zwrot w/w środków, co przy wydatkach ok. 221.000 zł daje kwotę ponad 
60.000 zł. 

W tym punkcie Przewodnicząca Komisji  poruszyła także sprawę zwiększenia
pensum  dla  nauczycieli.  Radna  poinformowała,  że  do  tej  pory  nauczyciel
psycholog,  logopeda  pracował  20  godzin  tygodniowo,  Związek  Zawodowy
Nauczycieli  wnioskował  o  zwiększenie  pensum dla  nauczycieli  tylko  do  22
godz. Tygodniowo, natomiast projekt uchwały określa 25 godzin tygodniowo.
Przewodnicząca Komisji uważa, że sprawę należy szczegółowo przeanalizować.

Burmistrz wyjaśnił, że należy dostosować czas pracy pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach 
i placówkach do potrzeb wynikających z nowych zadań w zakresie świadczenia
pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.  Powyższe  zmiany  nie  obciążają
budżetu Gminy i prowadzą do racjonalizacji wydatków. Natomiast w stosunku
do dyrektorów szkół, powyższa zmiana pozwoli zwiększyć ilość godzin, jakimi
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dysponują jako osoby zarządzające placówkami oświatowymi w celu sprawnego
kierowania jednostką oświatową. 
Radny Tadeusz Ratajczak zapytał jaka jest średnia nadgodzin dyrektorów szkół.

Inspektor ds. Oświaty stwierdził, że średnio dyrektorzy mają 4 godz. Rozliczane
jako nadgodziny. 

Innych pytań nie zgłoszono.

Ad.5. Zakończenie.

Wobec  realizacji  porządku  obrad  oraz  braku innych  głosów Przewodnicząca
Komisji zakończyła posiedzenie.

Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 

Wiesława Wójcik                                                Barbara Wawrzyniak
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	Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.

