
ZARZĄDZENIE Nr 92 /2011 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia  14 listopada  2011r. 
 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania analizy  arkuszy organizacyjnych szkół,  
racjonalizacji wydatków oraz kierunków jednolitej polityki o światowej dla placówek 
oświatowych Gminy Borne Sulinowo 
  

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 1. Powołuję Komisję do przeprowadzania analizy  arkuszy organizacyjnych szkół,  prac 
nad racjonalizacją wydatków oraz kierunków jednolitej polityki oświatowej dla placówek 
oświatowych Gminy Borne Sulinowo w składzie:  

 
1) Gałązka Anna   – Przewodniczący 
2) Czerniawski Dariusz  – Członek Komisji, 
3) Leśniewicz Kamila   – Członek Komisji, 
4) Mrozicka Iwona   – Członek Komisji, 
5) Bochenek Aneta   – Członek Komisji, 
6) Gorgol Mariusz   – Członek Komisji, 
7) Wojciechowska ElŜbieta   – Członek Komisji. 

 
2. Do udziału w  pracach Komisji moŜe być zaproszony dyrektor lub inny pracownik szkoły 
podlegającej analizie  w celu udzielania Komisji wyjaśnień. 
 

§ 2. Do zadań Komisji naleŜy m.in.: 
1. Dokonanie analizy  arkuszy organizacyjnych szkół pod kątem racjonalnego przyznawania 

godzin dydaktycznych, zasadności podziału klas na grupy, przyznawania godzin na zajęcia 
dodatkowe, godzin do dyspozycji dyrektora, moŜliwości łączenia klas, moŜliwości 
dopełniania etatów przez nauczycieli, zatrudniania pracowników administracji i obsługi. 

2. Wydanie pisemnej opinii o moŜliwościach wprowadzenia zmian do arkuszy 
organizacyjnych  poszczególnych szkół mających na celu racjonalizacje wydatków na 
oświatę gminną. 

3. Przeprowadzenie w razie konieczności wizji lokalnej w danej szkole w celu zapoznania się 
z warunkami lokalowymi. 

4. Wypracowanie kierunków jednolitej polityki oświatowej dla szkół  dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo 

 
§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz Bornego Sulinowa zawiadamiając 

członków komisji pisemnie lub telefonicznie, kaŜde następne – Przewodniczący Komisji lub 
wyznaczona przez niego osoba w terminie nie krótszym niŜ 3 dni przed planowaną datą 
posiedzenia. 

2. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Urząd Miejski w Bornem Sulinowie. 
 

§ 4. 1. Po przeprowadzeniu całościowej analizy zobowiązuję Przewodniczącego Komisji do 
przedłoŜenia wniosków, propozycji oraz ewentualnych prognoz dotyczących dalszego 
funkcjonowania placówek oświatowych w terminie do dnia 3 stycznia 2012. 

2. Protokoły z poszczególnych posiedzeń Komisji są udostępniane na wniosek Burmistrza 
Bornego Sulinowa. 
 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji. 
  

 § 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 


