
 Protokół nr 22/2013 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji 

Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 22 lutego 2013 roku 

w godzinach 1440 – 15 35. 
 

 Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Finansowej i Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 
otworzył p. Marek Kruszczak stwierdzając, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu 
uczestniczy 5, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować.  
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele rodziców i dyrektor Szkoły Podstawowej we 
Wrąbczynkowskich Holendrach. 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Członkowie jednogłośnie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:  
 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowej 
Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię Samorządowej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  
w Pyzdrach.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  
4. Sprawy bieżące.  

 
 
Ad. 1.  
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że gmina do utrzymania oświaty w gminie 
dokłada z budżetu ponad 2 mln zł. 
W związku z tym są poszukiwane rozwiązania, które z jednej strony pozwolą ograniczyć 
udział środków z budżetu gminy, a z drugiej zmiany organizacyjne możliwe do przyjęcia 
przez społeczeństwo.  
Obecnie na terenie wiejskim pozostały trzy publiczne szkoły podstawowe tj. Górne Grądy, 
Lisewo i Wrąbczynkowskie Holendry.  
Najmniej uczniów jest w szkole we Wrąbczynkowskich Holendrach, a system finansowania 
oświaty jest uzależniony od ilości uczniów.  
W szkole jest 48 uczniów, z czego 3 uczniów klasy IV zostały przeniesionych do Pyzdr. 
W klasie III jest tylko 4 uczniów. Z tego wynika, że w przyszłym roku szkolnym we 
Wrąbczynkowskich Holendrach nie byłoby klasy IV i V, bo uczniowie z tych klas uczyliby 
się w Pyzdrach.  
Proponowane zmiany nie spowodują w szkole w Pyzdrach zwiększenia liczby oddziałów, ani 
dodatkowych dowozów.  
O godzinie 13 30 uczniowie wcześniej kończący lekcje będą mogli skorzystać  
z wcześniejszego odwozu busem, który jedzie do Michalinowa po dzieci. A o godzinie 1430 

jest odwóz wszystkich dzieci.  
Z tego rozwiązania korzystne byłoby dla uczniów to, że od klasy IV pobierają naukę  
w klasach nie łączonych.  
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Przystąpiono do szukania dobrego rozwiązania. Zorganizowano spotkanie z dyrektorem 
szkoły podczas którego rozmawiano na temat kilku wariantów rozwiązań możliwych do 
wprowadzenia od przyszłego roku szkolnego. Dyrektor o powyższym powiadomił rodziców.  
Następnie odbyło się spotkanie z radą rodziców w poszerzonym składzie.  
Na tych spotkaniach został wypracowany konsensus, który doprowadza do przekształcenia 
szkoły sześcioklasowej w filię szkoły w Pyzdrach o stopniu organizacyjnym I – III  
z oddziałem zerówki i przedszkolnym. Jest propozycja wystąpienia z wnioskiem  
o sfinansowanie przez okres 2 lat oddziału przedszkolnego. Po dwóch latach utrzymanie tego 
oddziału przejęła by gmina.  
Następnie przedstawił wyliczenia dotyczące zaproponowanych zmian. Informacja stanowi 
załącznik do protokołu.  
Ewa Kwiecień, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich 
Holendrach  
Rodzice znając obecną sytuację w szkole zdają sobie sprawę, że zmiany organizacyjne muszą 
nastąpić. Nie ma zainteresowania utworzeniem Stowarzyszenia, które dalej poprowadziłoby 
szkołę. Natomiast propozycja przekształcenia szkoły została przez rodziców przyjęta. 
Rodzicom zależy, aby dzieci najmłodsze miały, jak najdłużej szkołę na miejscu.  
Do przedstawionego wariantu ze strony rady pedagogicznej szkoły i rodziców jest 
propozycja, aby jeden rocznik najlepiej uczniowie klasy pierwszej uczyli się w klasie nie 
łączonej. Klasa II – z III w klasie łączonej. Natomiast połączyć oddział zerówki z oddziałem 
przedszkolnym. To wyeliminowałoby konieczność łączenia oddziału zerówki z klasą 
pierwszą. Aby każde dziecko przez cykl nauki w klasach I – III  miało możliwość przez rok 
pobierania nauki w klasie nie łączonej. Ponadto zatrudnienie 3 nauczycieli zamiast dwóch  
ułatwiłoby organizację zajęć w przypadku choroby jednego z nauczycieli.  
Oddział zerówkowy poszerzony byłby dzieci 4 letnie. Wtedy nie trzeba by było uruchamiać 
oddziału przedszkolnego i ponosić dodatkowych kosztów.  
Jest to propozycja, która została przekazana do przeanalizowania i przeliczenia pod względem 
finansowym.  
Przemysław Dębski, sekretarz stwierdził, że na prowadzenie nauki w klasie o malej liczbie 
dzieci w klasie nie łączonej mogą pozwolić sobie szkoły niepubliczne prowadzone przez 
stowarzyszenia, które zatrudniają nauczycieli nie na podstawie karty nauczyciela, ale na 
podstawie kodeksu pracy oczywiście przy odpowiedniej organizacji pracy.  
Szczegółowe sprawy organizacyjne danych szkół są opracowywane w kwietniu i 
zatwierdzane w maju.  
Na pewno przedstawiona propozycja uszczupla zakładane oszczędności. O ile, to okaże się po 
dokonaniu dokładnego przeliczenia. Będzie to uzależnione przede wszystkim od stopnia 
awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli.  
Dodał, że największe koszty dotyczące funkcjonowania szkoły generują wynagrodzenia 
nauczycieli.  
Przedstawiona przez rodziców propozycja nie wpływa na zmianę projektu uchwały, ale na 
arkusz organizacyjny szkoły, który przygotowuje dyrektor szkoły, a zatwierdza burmistrz. 
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że szkoła we Wrąbczynkowskich Holendrach powinna 
być szkołą o strukturze I – III już z 10 lat temu. Ile przez ten czas byłoby zaoszczędzonych 
pieniędzy, które można by przeznaczyć na inne cele np. chodniki. 
Lechosław Sulkowski, radny stwierdził, że nauka w klasach łączonych jest niekorzystna dla 
dzieci. Dlatego należałoby przeanalizować propozycję przedstawioną przez dyrektora szkoły  
i rodziców.  
Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że w tej sprawie na pewno obie zainteresowane 
strony nie będą zadowolone, ale żeby być po stronie dzieci i nie krzywdzić ich, to pozostawić 
tak jak jest.  



 3

Elżbieta Kłossowska, radna poinformowała, że nauczyciele muszą w danym roku osiągnąć 
ustawowe średnie wynagrodzenie. Jeżeli nie to gmina musi wypłacić dodatek wyrównawczy.  
W związku z tym zapytała, czy propozycja nie wpłynie na konieczność wypłaty zasiłków?  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu odpowiedziała, że średnie wynagrodzenie oblicza się 
w skali gminy dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, a nie 
poszczególnych nauczycieli. W 2012 r. nauczyciele w gminie Pyzdry osiągnęli wymagane 
średnie wynagrodzenie.  
Elżbieta Kłossowska, radna zapytała, czy w przypadku utworzenia oddziału przedszkolnego 
w ramach projektu prowadzić go będzie nauczyciel ze szkoły we Wrąbczynkowskich 
Holendrach?  
Przemysław Dębski, sekretarz – jeżeli taki oddział powstanie, to tak.  
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, czy w tej chwili chodzi o dzieci, czy o stanowisko dla 
nauczyciela.  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że z tą propozycją przyszli rodzice.  
Dodał, że nauka w klasach nie łączonych jest korzystniejsza dla ucznia. A inną kwestią są 
sprawy finansowe.  
Społeczeństwu chodziło o to, aby szkoły były na terenie wiejskim. Skoro pozostały,  
a w klasach było bardzo mało dzieci, to w drodze kompromisu wprowadzona została nauka  
w klasach łączonych.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach  
w fili ę Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Pyzdrach („za” – 2, „wstrzymał się’ – 1, nieobecny -1).  
 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekształcenia 
Samorządowej Szkoły Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach w filię 
Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Pyzdrach („za” – 2, nieobecny -1).  
 
Ponadto Komisje wnoszą, aby przy opracowywaniu arkuszu organizacyjnego szkoły 
rozpatrzyć propozycje rodziców dzieci z Wrąbczynkowskich Holendrów uwzględniając 
ustalenia dotyczące projektowo organizacyjnych szkół.  
  
Ad. 2.  
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że Zakład Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach zamierza złożyć wniosek  
o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w Pyzdrach. W związku z tym 10.000 zł z rezerwy inwestycyjnej 
przeznacza się na dofinansowanie kosztów realizacji rozbudowy oczyszczalni – koszty 
dotyczące wykonania podkładów geodezyjnych, opinii środowiskowej.  
W związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wydatki związane  
z gospodarką odpadami komunalnymi powinny być sklasyfikowane w rozdziale 90002, a nie 
90003. W związku z czym kwotę 400.000 zł należy zapisać w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300.  
 
Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie („za” – 3, nieobecny – 1).  
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Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” – 2, nieobecny -1).  
 
Ad. 3.  
Komisje pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki („za” – 3, 
nieobecny – 1) i („za” – 2, nieobecny -1). 
 
Ad. 4.  
Ilona Nowicka, radna ponownie poruszyła temat dziur w nawierzchni dróg.  
Przemysław Dębski, sekretarz odpowiedział, że zbiorcze informacje odnośnie złego stanu 
dróg zostały wysłane do zarządców dróg. Zapewne, gdy pogoda pozwoli, dziury będą 
naprawiane.  
 
Poruszono temat możliwości korzystania z pokładu gazu zlokalizowanego w Modlicy.  
 
Na powyższym protokół zakończono.  
Protokołowała:  
Alina Banaszak  


