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Protokół Nr 24/16 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 26 kwietnia 2016 r. w godz. od 15:00 do 16:00 

w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach 

 

 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 

stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury  

p. Mariusz Stolecki, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych 

gości. Stwierdził, że Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowują 

quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Informacja o realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2015 

roku. 

2. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach. 

3. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt. 1  

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – przedstawił informację o realizacji „Programu 

Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2015 roku. Informacja stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – dziękuję. Otwieram dyskusję. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – czytałem w materiałach, że Komisja Rewizyjna wystąpiła  

z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację zadań z kulturą i sportem. Uważam, że 

jeżeli będzie taka możliwość i finanse pozwolą to Zarząd na pewno będzie przychylny. 

 

Radna B. Włodarczyk – Komisja sprawdzając możliwości jakie możemy zapewnić tym 

wszystkim Stowarzyszeniom to jednak troszeczkę jest mało. Dlatego był wniosek do Zarządu, 

żeby przy projekcie budżetu na następny rok, żeby pomyśleć o zwiększeniu środków.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – Zarząd podjął decyzję, żeby ten wniosek ująć na 

poczet projektu budżetu na 2017 rok.  

 

Radny L. Mazurek – częściowo omawialiśmy to na Komisji Edukacji, która odbyła się  

w liceum. Było zadawane przeze mnie pytanie do Pana Dyrektora ile by musiało być 

pieniędzy, żeby zabezpieczyć wszystkie wioski. Dyrektor wtedy odpowiedział, że 250 tys. zł. 
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o Potarzycy też wtedy mówiliśmy, teraz Dyrektor doprecyzował, że w tym wniosku nie 

pasowało rozliczenie. Pan radny Kuzdżał albo ja pytaliśmy o Muzeum Mickiewiczowskie, bo 

zawsze występowało o 10 tys. zł. Czy oni to otrzymali?  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – nie otrzymali 10 tys. zł, ale 8, 5 tys. zł.  

 

Ad. pkt. 2  

P. Sł. Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach - 

przedstawił informację o działalności ZSP-B w Tarcach. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – dziękuję. Otwieram dyskusję. 

 

Radny L. Mazurek – jeśli chodzi o sprawy merytoryczne to możemy być wszyscy 

zadowoleni, bo skoro wyniki są na poziomie tego typu szkół. Nie ma do tego uwag.  

Jeśli chodzi o to, że szkoła jest aktywna, to jest pocieszające, że własnym sumptem  

te wszystkie maszyny, urządzenia, które są potrzebne do toku nauczania pewnych kierunków 

to robicie własnym sumptem. Widać, że szkoła i Pan Dyrektor się stara, żeby te urządzenia  

i maszyny były. Jest to godne uznania. Pan Dyrektor od wielu lat słynie z wymyślaniem 

kierunków i chwała jemu, w tych 90% to te kierunki, które wymyśla są trafne.  

Czasami coś mu się nie uda. Aktywność widać od trzech kadencji. Pytanie czy nauczyciele, 

którzy są kierowani na studia podyplomowe to są kierowani przez dyrekcję czy sami  

to wybierają? Czy szkoła coś refunduje? Od lat Pan Dyrektor i nauczyciel wychowania 

fizycznego, prywatnie mój kolega, co roku na ciężary byłem zapraszany, Pan Radny Kuzdżał, 

Pan Przewodniczący Rady Powiatu byli w Zarządzie, ciągle dofinansowywaliśmy, zawsze 

któryś z nas był. Teraz się okazuje, że 70 – lecie, ani nie był zaproszony Pan Kuzdżał, ani  

Pan Przewodniczący, ani ja.  

 

Radny J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – ja byłem zaproszony.  

 

Radny L. Mazurek –Starosta jak są potrzebni radni, żeby byli gremium to Pani Agnieszka 

potrafi nawet telefonować i smsy przysyłać, żebyśmy byli. Ale jak jest oddanie Komendy 

Policji to już zaproszeń nie ma.  

 

P. Sł. Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach – co do 

zaproszeń to były wystosowane do wszystkich radnych, jeżeli dobrze pamiętam. Te zawody 

to były Masters organizowane przez Polską Federację Podnoszenia Ciężarów. To jest jeden 

organizator. Drugi organizator to jest Klub Olimpia Strzyżewko, tam Sławek Gruchała jest 

naszym absolwentem i na nim spoczywało drukowanie zaproszeń, na mnie sprzątanie  

i przygotowanie sali. Zaproszenia na 100% były na wszystkich radnych, na Starostę i na Pana 

Przewodniczącego imiennie. Tak jest od wielu lat. Jeśli chodzi o puchary to Pan Borkiewicz 

ma swoje zasługi, ale ja czasami nie wiem gdzie chodzi i po co, bo mnie nie informuje.  

Także jak Państwo się zgadzacie to jest państwo w państwie czasem. Jak występowałem 

czasami do Starostwa to się dowiadywałem, że już dostaliście. Czasami się dokłada do 

pewnych imprez, z prywatnych pieniędzy, żeby wypadły dobrze, czas się swój poświęca. 

Koleżanki i koledzy od rana do nocy ze sprzątaniem włącznie za darmo.  

Myślę, że niemożliwe, żeby do radnych nie dotarła ta informacja, bo były wysyłane  

do wszystkich tak jak zwykle. Jeśli chodzi o nauczycieli, to dostali dofinansowanie, nie 

spodziewałem się, że w tym roku będzie aż tylu nauczycieli chciało i będzie musiało jedno  

z drugiego wynika studiować. Mamy pełne zabezpieczenie na 50 % czesnego.  

Natomiast nie każdą delegację zwracamy, ale jeżeli będą takie potrzeby będziemy musieli 
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wystąpić o zwiększenie tych środków, bo w tym roku 5 osób studia podyplomowe,  

to wyniknęło z siatek godzin. Z tego, że patrzeliśmy gdzie ewentualnie mogą pojawić się 

potrzeby obsadzenia nauczyciela, który będzie potrzebny ze względu na ilość godzin.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – nauczyciele nie są kierowani ze szkoły? Słowo kierowani jest istotne 

z punktu widzenia przepisów. Jeśli są kierowani to przepisy określają, że należy zwracać 

wszystkie koszty. 

 

P. Sł. Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach –  

w regulaminie mamy, żeby 50% zwracać. Robimy to tak. Omawiamy wspólnie potrzeby, 

jakie wynikają i patrzymy na predyspozycje danego nauczyciela, bo wiadomo, że nie każdy 

może być kierowany i nawet po odbyciu studiów podyplomowych nie wszystko zrobi.  

Nie da rady nauczyć go na tych studiach wszystkiego jak drugą osobę, która ma takie 

predyspozycje. Dlatego zawsze pytamy, jest potrzeba dokształcenia się w takim kierunku, bo 

będzie więcej godzin. Patrzymy, kto uczy pokrewnych przedmiotów. Nauczyciel godzi się, bo 

chce mieć pracę i jeździ. Niektórzy z ciekawości chcą skończyć jakieś studia jeszcze.  

Z tym nigdy nie ma problemu. Jest to zawsze w uzgodnieniu z nauczycielami.  

Refundujemy 50 % czesnego. Sprawiedliwie dzielimy, bo są różne miejscowości, w których 

odbywają się studia, do Poznania nie ma większego problemu z dojazdem, natomiast bywają 

miejscowości, gdzie ten problem jest i wtedy otrzymuje na samochód delegację.   

 

Radny Zb. Kuzdżał – dowiedziałem się, że wygraliście „halówkę”. Były rozgrywki 

Mistrzostwa Powiatu na „Orliku”, wygraliście. Jak to wyglądało na szczeblu Poznań – 

Wschód? 

 

P. Sł. Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach – 

dopiero jadą na to.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – śledzę te rozgrywki od kilku lat. Parę lat temu przegrywaliście, a teraz 

jest duży postęp. To zależy pewnie od rocznika i od prowadzącego.  

 

P. Sł. Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach – były 

rozmowy, stwierdziłem, że jeśli będzie potrzeba w okresie zimowym, żeby porozumieć się  

z innymi dyrektorami albo z rad rodziców wynająć salę. Jakby się udało, żeby inna szkoła 

powiatowa udostępniła nam czasem do treningów to dobrze by było. Bo tak to musieliśmy 

czasami wynająć salę, żeby sobie chłopcy poćwiczyli, bo brakuje treningów.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – czy za salę, którą wynajmowaliście to płaciliście? 

 

P. Sł. Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach – 

czasami trzeba było zapłacić w niektórych szkołach.  

 

Radny Zb. Kuzdżał –uważam, że jakby były jakieś problemy to niech się Pan zwróci  

do Zarządu w tej sprawie to na pewno pomożemy, jeśli będzie zainteresowanie i chęci. 

 

Ad. pkt. 3  

a) Przewodniczący Komisji Edukacji i Kulury p. Mariusz Stolecki – zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uczczenia 1050 rocznicy Chrztu 

Polski. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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P. Jan Szczerbań, Przewodniczący Rady - Rada Powiatu Jarocińskiego niniejszą uchwałą 

pragnie podkreślić ogromne znaczenie aktu wiary, jakim był Chrzest Polski z 966 roku oraz 

upamiętnić to wiekopomne wydarzenie. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – 12 czerwca u ojców Franciszkanów odbędzie 

się msza z okazji rocznicy Chrztu Polski, przy okazji jest także poświęcenie nowego ołtarza 

św. Franciszka, bo jest otwarty nowy ołtarz. Oprócz tego będzie koncert Pana Leszka 

Makowieckiego to jest grupa Zayazd. Jest to organizowane wspólnie Powiat Jarociński  

z ojcami Franciszkanami.  

 

P. Jan Szczerbań, Przewodniczący Rady – jeśli chodzi o tą uchwałę to nie jest sztywna 

data, że 14 kwietnia a Polska ma dodatkowo w ramach jubileuszu 1050 lecie Chrztu 

Świętego. Za 50 lat jak dobry Bóg pozwoli to może będziemy żyli. Wydaje mi się, że jest  

ta uchwała intencyjna, każdy z nas wyrazi wolę, podniesiemy rękę i ślad po nas zostanie. 

Gdybyśmy nie przyjechali chrześcijaństwa to dzisiaj by już nas nie było.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kulury p. Mariusz Stolecki – czy są jakieś pytania? 

Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji 

Edukacji i Kultury jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu 

uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

b) Przewodniczący Komisji Edukacji i Kulury p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2016 rok. 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kulury p. Mariusz Stolecki – czy są jakieś pytania? 

Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji 

Edukacji i Kultury jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu 

uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Z uwagi na wyczerpnie porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 Przewodniczący Komisji   

     Edukacji i Kultury   

 

                  Mariusz Stolecki   

          

 

Protokołowała: A. Przymusińska 


