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Protokół Nr 31/16 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 24 października 2016 r. w godz. od 15:00 do 16:30 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2 

 

 

*** 

 

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 stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2015/2016. 

2. Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie.  

3. Sprawy bieżące 

 

 

Ad. Pkt. 1 

P. K. Kowańdy, Starostwo Powiatowe w Jarocinie – przedstawiła informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2015/2016. Informacja stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Komisja informację przyjęła. 

 

Ad. Pkt. 2 

P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie – 

przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informację o działalności Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

P. W. Bierła Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie - przedstawił 

w formie prezentacji multimedialnej informację o działalności Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania? 

 

Radny L. Mazurek - w samorządzie jestem od 2002 roku. Doskonale pamiętam jak 

wyglądały nasze szkoły. Minęło 14 lat i jesteśmy w innej rzeczywistości w innych szkołach  

o bardzo wysokim poziomie. Wszyscy Starostowie i wszyscy Radni przez te 14 lat bardzo się 

przyczynili do tego, że tak to wygląda. Jeśli chodzi o ten wynik zdawalności powiatu, to też 
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miałem tak w 2006 roku – 2011 roku dwukrotnie byliśmy na drugim miejscu. Wyprzedzał nas 

powiat wrzesiński. Ale teraz jesteśmy na pierwszym miejscu, fanfary niech grają.  

To jest rzecz w takim dużym województwie zająć pierwsze miejsce to jest bardzo wielki 

zaszczyt. Dla nas wszystkich. Chce pogratulować wszystkim Dyrektorom szkół i radnym, 

którzy od 2002 roku w tym samorządzie powiatowym byli. Przez te wszystkie okresy, każdy 

samorząd i każda kadencja się przyczyniła. Jeszcze raz gratuluję.  

 

Radny J. Szczerbań – co do wyniku ja nie dyskutuję. Wszystkim Dyrektorom naszych szkół 

dziękuję. Jedna myśl mnie zaskoczyła, że z ostrej amunicji strzelają. W tej chwili, co się 

wyśmiewa „pisowski” program dotyczący MONU, kładzie się nacisk na „mundurówki”. 

Jeżeli młody człowiek ma pojęcie o broni, trafi w cel itd. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie, 

nam wmawiają, że jest dobrze, kiedy cała flanka wschodnia jest pozbyta żołnierza. Strażacy, 

Policja, Wojsko nikt nie myślał, że to będzie kiedyś na topie. Wyniki są ważne, ja doceniam, 

ale nie możemy w szkołach zapominać o wszelkim rozwoju, dlatego się cieszę jak  

mi pokazujecie akcje charytatywne, patriotyczne, bo to jest całościowe wyedukowanie 

młodego człowieka. Pamiętam jak ze Zbyszkiem zastanawialiśmy się w Zarządzie na ile nas 

ma być w obecnych szkołach, na ile samodzielnie mają działać Dyrektorzy przy wyborze 

kierunków. Jednak nasza decyzja była dobra Zbyszku, że każda szkoła niech tworzy kierunek, 

jaki chce, tylko, żeby nie wchodziła w drogę drugiej szkole. Ta zasada jest dobra.  

Tego proszę mi pilnować. W tej chwili etap finalny mnie interesuje, jest przemieszczanie 

młodzieży, czy młodzież pójdzie do Tarc, czy do „Jedynki” czy do „Liceum”, ale w ramach 

naszych szkół. Obawialiśmy się, żeby nam młodzież nie uciekła i udało się i to jest fenomen 

Dyrektorów szkół, że tą młodzież zatrzymaliśmy w naszych szkołach i jeszcze mało tego 

jeszcze chcą przyjść do nas.  Jest niż demograficzny to my się bijemy o młodego człowieka  

i tutaj jest sukces. Za ten Wasz trud dziękuję.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – mam jedno pytanie do Pana Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie, bo wiem, że trzy albo cztery lata temu była to najlepsza 

szkoła pod względem sportowym. Co się stało, że spadliście w rankingu? Czy rzeczywiście 

słabsza młodzież rocznikowo?   

 

P. T. Kosiński, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie – nie 

nastawiamy się tak bardzo na sport. Jest to wynik tego, że jest dużo mniej klas niż w okresie 

jak zdobywano. Mamy 16 klas a w okresie prosperity, jeśli chodzi o te wyniki to było klas 29. 

Poza tym tak jak mówię sport i wynik sportowy jest różny. Trzeba się cieszyć z tego, że jako 

powiat jesteśmy na miejscu 4 w Wielkopolsce. Nie poddajemy się, będziemy walczyć bardzo 

mocno. W tym roku „Jedynka” bardzo mocno zaczęła rywalizację, bo zdobyła srebrny medal 

w sztafetowych biegach przełajowych. Zachęcam moich kolegów do spojrzenia w stronę 

jarocińskiej „Piątki”, gdzie przywieźli 3 medale z tych sztafetowych biegów przełajowych  

i ta młodzież trzeba odpowiednio „przechwycić”.   

 

Radny Zb. Kuzdżał – wracając do lat 2003 – 2004 to Pan Sławek pamięta, że mieliśmy  

na około 20 miejsca drużynowo na 33 powiaty zajmowali, a teraz jest bardzo duży skok  

i postęp, że szkoły bardzo podniosły swoje umiejętności sportowe. Tarce były na szarym 

końcu, a teraz załapały się do pierwszej setki. To jest bardzo duży sukces.  

 

P. T. Kosiński, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie – jest to 

wynikiem też tego, że baza jest na najwyższym poziomie. Przy tych dwóch szkołach  

ZSP 1 i 2 brak jest stadionu lekkoatletycznego, kiedyś funkcjonował, ale trzeba by 

wybudować na nowo.  
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Radny Zb. Kuzdżał – uważam, że Starostwo nie szczędziło pieniędzy na bazę sportową, 

lokalową i są efekty. Nie chodzi o same wyniki sportowe, ale żeby ta młodzież była ogólnie 

rozwojowo usportowiona.  

 

Radna B. Włodarczyk – ostatnio na Komisji Zdrowia były Panie Pielęgniarki ze wszystkich 

szkół i najwięcej problemów zgłaszała Pani Pielęgniarka z Zespołu Szkół Specjalnych.  

Te problemy one widza w tym, że młodzież nie ma odpowiedniego miejsca do ćwiczeń. 

Nauczyciel robią zajęcia po lekcyjne, ale chodziłoby o to czy ewentualnie przy przebudowie 

parteru, w którym znajduje się Zespół Szkół Specjalnych nie pomyśleć o jakiejś salce 

rehabilitacyjnej czy ewentualnie władze powiatu myślę o kwestii szkolnej żeby pomyśleć  

o zatrudnieniu do tej szkoły rehabilitanta, który miałby uprawnienia. Są problemy tego typu, 

że matki muszą dojeżdżać do dentystów do Poznania, bo w Jarocinie nikt się nie chce zająć.   

Te wszystkie życzenia, które były zapisane, były podjęte wnioski, które były przedmiotem 

naszego rozważania to uważam, że Komisja Edukacji powinna się również przyłączyć.  

Była również mowa o tym, żeby zwrócić uwagę nauczycielom wuefistom, bo w każdej grupie 

znajdują się dzieci, które nie ćwiczą. Przeważnie każą dzieciom usiąść na ławce i się uczyć  

a nie dopilnowują kwestii ćwiczenia, gdzieś na boku sali gimnastycznej, żeby nauczyciel 

zerknął. Te ćwiczenia, które młodzież ma przepisane przez lekarzy ortopedów, żeby też 

chodzili na zajęcia z wuefu, a były przypadki takie, ze jak to były końcowe lub początkowe 

lekcje to dzieci były zwalniane z nich. Należałoby prosić nauczycieli wuefistów, żeby tego 

dopilnowali. Kształtowanie postawy zaczyna się od przedszkola poprzez szkołę, jak my  

do średnich szkół dostaniemy takiego delikwenta to my już go za bardzo nie wyprostujemy, 

ale należy na to zwrócić uwagę.   

 

Radny J. Szczerbań – to, co przekazały nam Panie Pielęgniarki to jest potężna fala 

skrzywień kręgosłupa. Mały procent jest tych, którzy niczego nie mają. Pani Dyrektor  

ma rację, żeby jedna grupka trafia na siłownię, a innej nie dopuszcza. Ci najbardziej 

potrzebujący nawet jak nie chcą tego, to chodziło nam o to, żeby nauczyciele wuefiści 

dopilnowali tego, żeby ćwiczyli. Rozmawialiśmy na Komisji Zdrowia a jak Pan Dyrektor 

Szkoły Specjalnej to widzi? 

 

P. G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – dzieci w naszej 

szkole mają problem ze sprawnością fizyczną oprócz intelektualnej.  Dzieci mają zajęcia 

korekcyjne. Miejsce też jest do tego zabezpieczone, po remoncie także będzie większa sala 

dodatkowo przeznaczona na ćwiczenia.  Rehabilitacja jest pojęciem szerszym i medycznym, 

ponieważ nie do końca jest to zadanie oświaty. Zawsze mieliśmy problem z zatrudnieniem 

rehabilitanta w szkole. Podobnie się to odbywa jak z pielęgniarką szkolną w szkole.  

Próby różne podejmowaliśmy, jeśli chodzi o możliwość, żeby był rehabilitant.  

Pomysł jest świetny.  Gdyby rehabilitant z Kotlina do nas przyjeżdżał było by to świetne 

rozwiązanie, jest tylko kwestia wyposażenia. Do tych ćwiczeń, które jesteśmy teraz w stanie 

wykonywać to sprzęt jest, ale do ćwiczeń specjalistycznych, które są zlecane przez ortopedów 

to potrzeba sprzętu specjalistycznego.  Jeżeli taka pozytywna opinia Zarządu i Państwa jest to 

jest pierwszy krok, żeby utworzyć cos takiego w szkole.  

 

Radny J. Szczerbań – dałem taki pomysł na Komisji Zdrowia, nie wchodzę w kompetencje 

dyrektora, ale można by porozmawiać z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

Mamy tam rehabilitację z prawdziwego zdarzenia. Czy logistycznie byłoby to możliwe, żeby 

dowieźć do Kotlina czy nie? 
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P. G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – łatwiej byłoby 

gdyby rehabilitant docierał do nas, ponieważ jakbyśmy tam zawieźli ileś dzieci to jedno 

dziecko by miało zajęcia a te pozostałe musiałyby czekać. Gdyby nic innego nie dało się 

zrobić, jakieś turnusowe, że jakaś grupka dzieci to jest też do rozmów.  Porozumienie 

musiałoby być na wyższym poziomie.  

 

Radny L. Mazurek – kontynuując to, co powiedziała Pani Dyrektor i teraz, co powiedział 

Pan Przewodniczący to ten problem wynikł z tego, że pielęgniarki przedstawiały nam swoje 

działania i tam tych skrzywień kręgosłupa i innych odbiegających od normalnej postawy jest 

bardzo dużo. Komisja wyraźnie wnioskowała, są złożone dwa wnioski do Zarządu, żeby  

u Pana Dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych utworzyć grupę i możliwości, aby mogła być 

prowadzona rehabilitacja. Pan Dyrektor mówi, że jest dwóch nauczycieli, którzy tego typu 

uprawnienia mają to już jest łatwiej. A do Zarządu jeszcze raz, żeby dofinansował, 

pomieszczenie, które by było przeznaczone do rehabilitacji, żeby było wyposażone  

w specjalistyczne urządzenia, o których Pan Dyrektor mówił. Druga sprawa w związku z tym, 

że w pozostałych szkołach też jest dużo defektów to jest drugi wniosek do Zarządu złożony, 

żeby rozmawiać z Dyrektorami naszych szkół Ponadgimnazjalnych, żeby utworzyli grupy 

korekcyjne, jeżeli chodzi o prowadzenie korekcji to dodatkowych uprawnień nie potrzeba. 

Albo zbierać ich z jednego ciągu rocznika albo pół i godziny takie wygospodarować, to 

pewnie Zarząd będzie z Dyrektorami na ten temat rozmawiał.  

 

P. G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – do prowadzenia 

zajęć rehabilitacyjnych są bardzo uszczegółowione kwalifikacje i to są inne. Rehabilitacja jest 

bardziej medyczna. Musi to być osoba z pełnymi kwalifikacjami, te osoby, które ja mam jako 

nauczyciele niektórych działań w stosunku do dzieci nie mogą wykonywać.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – czy z tych pomieszczeń na dole, które będziecie przerabiali po PCPR 

planujecie utworzenie salki czy coś takiego? 

 

P. G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – plan jest taki, że 

takim newralgicznym miejscem w naszej szkole jest świetlica, która z góry z drugiego piętra 

zostanie zniesiona na dół i na jej miejscu byłaby taka sala. Tam an pewno będzie korekcja 

wad postawy, na pewno będą ćwiczenia z zajęć wychowania fizycznego dla dzieci  

z niepełnosprawnością.   

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – o ile sobie 

przypominam na kompletne we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka ma przyznane 

godzinę rehabilitacji. Od zera, czyli od czasu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia 

nauki w szkole. Drugą newralgiczną grupą o są dzieci głęboko upośledzone, które często  

nie mają kontaktu …. W związku z powyższym są to ćwiczenia bierne, które pozwalają 

utrzymać ciało w pozycji takiej, żeby chociaż można było dziecko przewijać, karmić.  

Dotyczy to także osób starszych, żeby móc posadzić go na wózku, żeby zachować 

podstawowe funkcje życiowe.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – miałbym jeszcze jedną sprawę.  

Wyniki egzaminów maturalne są fantastyczne, nawet bym powiedział, że najlepszy wynik  

w województwie. Doszły mnie takie słuchy, rozmawiałem z paroma osobami i słyszałem, że 

niektórym uczniom nauczyciele konkretnych przedmiotów zabraniają podchodzić  

do egzaminu maturalnego. Nie wiem czy to jest wewnętrzna decyzja nauczycieli czy 

dyrektorzy też pod tym kątem słuchy otrzymują?  
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P. W. Bierła Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie – nie można 

nikomu zabronić.  

 

P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie – nie ma 

prawa nauczyciel zabronić.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – zgadza się.  

 

P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie – 

pierwsza deklaracja wstępna jest składana przez ucznia do 30 września i ja proszę o takie 

zestawienie. Jak widzę, że deklaracja nie jest złożona to oczekuję wyjaśnień od nauczyciela, 

od ucznia, dlaczego taką decyzję podjął? Na 30 września u mnie akurat złożyli wszyscy 

deklaracje. Ostateczna deklaracja jest 8 lutego i wtedy tak naprawdę uczniowie podejmują 

decyzję czy będą tą maturę zdawali. Takie działania gdyby się pojawiły to na pewno 

będziemy wyjaśniali i takie coś nie może mieć miejsca.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – wiem jak wygląda składanie deklaracji, 

wszystko dobrze, ale mam konkretny przykład. Nie chcę na chwilę obecną wskazywać,  

w jakiej to było szkole, wiem, że osoba, która miała składać deklarację została poproszona 

przez nauczyciela, który powiedział, wprost, że albo nie składasz tej deklaracji w tym roku 

albo dostaniesz ocenę niedostateczną z przedmiotu i też nie przystąpisz. Wynik egzaminów 

maturalnych super, ale trochę mnie niepokoi czy to nie jest trochę nabite kosztem innych 

uczniów, że nie mogli przystąpić.  

 

P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie – u mnie 

na ponad 200 osób, które ukończyły szkołę było 10, 11 osób, ale deklaracje były złożone, 

uczniowie nie dotarli na egzamin maturalny. Frekwencja była wysoka.   

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – uważam, że powinno namawiać się uczniów 

do podejścia do matury, żeby nie mieli do siebie pretensji, że matura była, a nie podchodzili.  

 

Radny J. Szczerbań- uważam, żebyśmy nie ulegli sugestii, bo jeśli do Przewodniczącego 

Komisji przychodzą konkretni ludzie. Chodzi o to, że nie bać się nawet, jeśli spadniemy 

poniżej rankingu, bo to jest całokształt patrzenia na młodzież. Ważne, że oni sobie w życiu 

poradzą. Są dwa zwycięstwa, uczeń, który chce zdawać, pracuje na tyle na ile może.   

Druga praca nasza, żebyśmy nie ulegli „wyścigowi szczurów”. U Pana Dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych wynikiem jest walka z kalectwem. Mamy oczekiwać, ale ze zdrowym 

podejściem.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – osoba, która ze mną rozmawiała,  

to znajomym nawet się przyznawała, że nie podeszła do matury tylko powiedziała, że nie 

zdała. Chciała być lojalna w stosunku do tego nauczyciela, przez którego nie podeszła.  

 

P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie – być 

może są takie sytuacje, deklaracja ostateczna jest składana w lutym, mamy cały luty, marzec, 

kwiecień, żeby ten uczeń się przygotował. Przychodzi połowa kwietnia trzeba wystawić 

ocenę i uczeń sam przychodzi i mówi, że by wolał „dwójkę” mimo, że wychodzi „jedynka”, 

bo do matury i tak nie podejdzie, bo jej nie zda. Ale to jest w drugą stronę, nie wyobrażam 

sobie, żeby nauczyciel coś takiego proponował.   
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Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – to był szantaż. Uczeń został 

zaszantażowany. Na Radzie Pedagogicznej Dyrektorzy powinni zwrócić uwagę 

nauczycielom, bo nie ukrywam, że na swoim terenie będę podpytywał uczniów czy nie ma 

takiej sytuacji. Jak zauważę, że to się powtarza nagminnie to trzeba będzie rozwiązywać ten 

problem.  

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – zdarzała się taka 

sytuacja, że dziecko, które ….ze względów zdrowotnych nie mogło iść do żadnej szkoły 

zawodowej ani technikum. Na nasza prośbę zostało przyjęte do jednego z liceum 

ogólnokształcących, gdzie nie było intelektualnie w stanie zdać tej matury. Takie sytuacje też 

się zdarzają.  

 

Radna B. Włodarczyk – tyle lat uczyłam w szkole, powiem szczerze, ze może być taka 

sytuacja, ze mam w klasie ucznia słabego i on, że przystępuje do matury. Ty do matury to jest 

niemożliwe, ale nigdy bym nie powiedziała, ze tonie nie wolno przystąpić do matury, 

wszystko robić, żeby zdawał. Pisemne matury podlegają kontroli zewnętrznej, nie my robimy. 

Jedynie ustne. Być może, że ta osoba sama się źle czuła, nie bardzo była przygotowana i bała 

się, ze ją skwitują.  

 

P. I. Leśniewski, Kierownik Nauczania Zawodowego - wielu uczniów w szkole nie chce 

podchodzić do matury bez żadnych nacisków, idą do pracy, do zawodowych egzaminów 

podchodzą wszyscy. Ale nie wykluczałbym, trzeba się temu przyjrzeć to, co  

Pan Przewodniczący Komisji mówił, bo też mi się różne rzeczy o uszy obiły.  

 

Radna B. Włodarczyk – zawsze się pytaliśmy tych, co nie chcieli. Mało ich było jeden, 

dwóch, ale dlaczego nie chce przystąpić.  

 

P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie –  

w technikach jest więcej, interesuje ich kształcenie zawodowe, mają egzaminy z kwalifikacji. 

Jestem zdania, że we wrześniu uczeń może złożyć deklarację, nic nie stoi na przeszkodzie  

a jeżeli uzna, że jedzie do pracy w kwietniu to jest jego wybór, niech zdecyduje później, a nie 

na początku od razu się poddawać.  

 

Radna B. Włodarczyk – bardzo często są rozchwytywani, praca im zawróci w głowie, nie 

myślą o przyszłości, a potem, kiedy byłby czas, żeby zrobić studia to jest za późno.  

 

Ad. pkt. 3 Sprawy bieżące. 

3a Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

P. K. Kowańdy, Starostwo Powiatowe w Jarocinie – Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożył na jednostki 

samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania, po konsultacjach z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, rocznego programu współpracy. Przyjmując roczny program 

współpracy Rada Powiatu Jarocińskiego deklaruje wolę kształtowania współpracy  
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z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża chęć realizacji swoich 

zadań ustawowych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 

Ponadto program otrzymał pozytywną opinię Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego.  

 

Przewodniczący Komisji 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. 

 

3b Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

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

Przewodniczący Komisji 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 wyczerpanie porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 Przewodniczący Komisji   

     Edukacji i Kultury   

 

                  Mariusz Stolecki   

          

Protokołowała: A. Przymusińska 


