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Protokół Nr 32/16 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 21 listopada 2016 r. w godz. od 15:00 do 17:20 

w Zespole Szkół Specjalnych 

 

 

*** 

 

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 zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  

w Jarocinie oraz przez Zespół Szkół Specjalnych.  

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie działania 

komisji. 

3. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. Pkt. 1 

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

formie prezentacji multimedialnej informację o realizacji zadań przez Zespół Szkół 

Specjalnych. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Film wraz z materiałem daj pełny obraz o szkole, niezbędnej szkole w naszym lokalnym 

środowisku. Chciałbym podziękować Państwu za to, w jaki sposób dzieci niepełnosprawne 

intelektualnie w naszym powiecie są objęte opieką, wychowaniem i nauką. Znam inne szkoły 

i naprawdę nasze dzieci mają wszystkie rzeczy, które powinny mieć dostępne.  Staramy się 

rozwijać. Chciałbym powiedzieć o problemach i planach, które mamy. Budynek znacie, ale 

wiecie, że struktura jego jest taka, że wiele pomieszczeń jest w środku budynku bez dostępu 

okien, bez dostępu klimatyzacji. W jednym z wniosków do przyszłego budżetu poprosiłem  

o takie klimatyzatory, żeby te zajęcia, żeby te sale można było wykorzystać do tych zajęć, 

ponieważ przebywanie tam przez kilkanaście minut powoduje, że dzieciaczki dekoncentrują 

się, te, co mają padaczkę nie wytrzymują tam. Dlatego te klimatyzatory są niezbędne tam  

i w tej prośbie do budżetu jest to ujęte.  Również remont dołu po PCPR. Jesteśmy na etapie 

kosztorysu, są ustalone pieniądze ile by to kosztowało zrobienie tej części budynku 

profesjonalny sposób ze wszystkimi rzeczami, które tam powinny być. Jesteśmy na etapie 

organizowania przetargu. Jak będzie dopięty budżet, żeby można było podejmować wszystkie 

zobowiązania w finansach, które mamy. Na dole czekają pomieszczenia, wykorzystujemy  

w tej chwili. W ramach projektu edukacyjnego obowiązkowego w gimnazjum młodzież 

zorganizowała wystawę z czasów PRL, można zobaczyć sprzęty, można tam wejść.  

Póki remont nie ruszy część tych pomieszczeń właśnie w ten sposób staramy się wykorzystać. 
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Znajdą się tam świetlica, pracownie, w których będą odbywały się zajęcia dla dzieci  

z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Będą tam również gabinety wczesnego 

wspomagania, gabinety dla logopedów i neurologopedów. Jak Państwo przyjechaliście  

na dzisiejsza Komisję to widzieliście jak budynek z zewnątrz wygląda, a szczególnie teren, 

który go okala. Jest to bardzo newralgiczne miejsce, jeśli chodzi o działalność naszej szkoły. 

Mogliście zobaczyć, że jedna ze stron naszej szkoły została zagospodarowana na obiekty 

sportowe. Pan Mazurek nam pomógł w swoim czasie, kiedy powstawało to boisko.  

Teraz jak wjeżdżacie to widzieliście, że jest popłoch. W momentach najbardziej 

newralgicznych to przyjeżdża 7, 8 busów, które muszą gdzieś wjechać, aby zabrać lub 

przywieźć dzieci. Okropnie trudna sprawa. Są dwa pomysły na rozwiązanie tego problemu. 

Można zrobić zajezdnię z przodu budynku, lepszym rozwiązaniem jest zakupienie terenu  

z tyłu, który jest sąsiada, prawie codziennie rozmawiam z właścicielami.  

Staram się przekazać, jakie to jest ważne i żeby zgodzili się sprzedać ten teren za takie 

pieniądze, na które byłoby nas stać. Jest wola ku temu, byłoby to świetnym rozwiązaniem.   

Z przodu byłoby o tyle niebezpiecznie, że to są dzieci często nadpobudliwe, żywe, często  

z kłopotami ruchowymi. Zasadną inwestycją, niezbędną byłoby wykonanie schodów 

ewakuacyjnych przy szkole. Jestem po rozmowach ze Strażą Pożarną, która już kilka razy 

delikatnie mówiąc palcem groziła. Będziemy mieć zalecenie, które będzie wskazywało na to, 

że powinna być druga klatka schodowa lub schody ewakuacyjne, ponieważ mamy jedną 

klatką. Winda podczas pożaru nie działa. Przy ewakuacji jest duży kłopot, aby dzieci zgodnie 

z zasadami ewakuować z tego budynku. Te schody ewakuacyjne są niezbędne.  

Pomysł gdzie i jak to zrobić jest, ale wiąże się to z nakładami finansowymi. To są techniczne 

rzeczy, ale bardzo bym prosił, aby je państwo wzięli pod uwagę pod kątem finansów 

przeznaczanych na edukację, aby wziąć pod uwagę te dwie rzeczy. Ta zajezdnia, która jest 

niezbędna i te schody ewakuacyjne.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – czy Pan na te schody ma kosztorys? 

 

P. G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – nie mam 

kosztorysu. Nie powiem kwoty, ponieważ rozmawiałem z wykonawcami i oni nie oszacują 

tego póki nie będą wiedzieli, że chcemy działać. Wtedy przyjadą, wymierzą. Wszyscy, którzy 

chcą przyjechać wymierzyć, myślą, że będą brali udział w przetargu i będą wykonawcami.  

Mogę popytać, żeby ktoś nam skalkulował. Myślę, że byłaby to kwota skalkulowana  

z terenem przy szkole. Jest to niemożliwe, żeby na tym terenie cokolwiek zrobić bez zakupu 

tego kawałka ziemi, o którym mówiłem.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – w sumie 233.000 zł w tej kwocie miało być. 

Jeśli chodzi o wykup tego terenu. Ciężko powiedzieć, jaka będzie cena. Trzeba negocjować. 

Przez pierwsze 3 lata nie było woli od właściciela. Nie chcieli się tego wyzbywać. Warunki są 

bardzo utrudnione, właściciel blokuje nam czasami drogę wjazdową. Panie Dyrektorze niech 

Pan nas umówi na rozmowę, porozmawiamy, czy jest taka wola. Jeżeli jest, to zrobimy 

wycenę. Możemy się dogadywać co dalej.  

 

P. G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – rozmowy były 

bardzo trudne z tymi panami, jestem tam bardzo często i myślę, że jest taka wola ku temu. 

Tych braci jest kilku. Pozwalają nam wjeżdżać, bo gdyby zamknęli ten teren, to byłby 

problem z busami. Jest dobry czas, żeby ten problem rozwiązać. Jest to bardzo ważne dla 

szkoły. 

 

Radny L. Mazurek – jest potrzeba wykupu tego terenu, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo.  
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P. G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – jeśli chodzi o środki 

są w woli państwa decyzji. Natomiast ci ludzie są dość chimeryczni więc jeśli teraz chcą 

rozmawiać, to warto to wykorzystać. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – dziękuj. Poproszę o zabranie głosu 

p. Kalinowską. 

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – 

przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację o realizacji zadań przez 
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie. Informacja stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – dziękuję za informację. Czy ktoś z państwa 

radnych chciałby zabrać głos? 

 

Radny L. Mazurek – czy te życzenia i potrzeby, które pani przekazała dotyczą tylko naszej 

gminy? 

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – 

całego powiatu. Ja nie pokazałam wszystkich innych opinii. Pokazałam tylko ta jedną działkę 

orzecznictwa i opinii o wczesnym wspomaganiu i rozwoju. Inne opinie w liczbie ok. tysiąca 

dotyczą wszystkich gmin z terenu powiatu. 

 

Radna B. Włodarczyk – jakiś czas temu pani dyrektor zwracała uwagę na potrzebę lekarza 

psychiatry. Ja ten temat podnosiłam kilka razy na Komisji Zdrowia. Otrzymywałam 

odpowiedź, że jest w trakcie, od prezesa Jantasa i dzisiaj jest okazja, żeby panią dyrektor 

zapytać, jak ta sprawa się posunęła.  

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – 

powiem tak Nie posunęła się wcale. My nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie 

potrzeby i zapotrzebowania, jeśli chodzi o pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Sama 

kwestia ilości osób jest ważna, ale ważne jest to też gdyby wszystko było rozmieszczone w 

różnych instytucjach. Może byłoby łatwiej. Wnioskujemy o to funkcjonowała poradnia 

zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży była w naszym mieście z dostępem do lekarza 

psychiatry dla dzieci i młodzieży oraz zespół psychologów od dłuższego czasu Nic się w tej 

kwestii nie zadziało. Pan Jantas prosił mnie, żebym dostarczyła mu wykaz lekarzy 

psychiatrów dzieci i młodzieży z terenu województwa, którzy mogliby ewentualnie w tej 

poradni pracować. Nie ukrywam, że jest to dla mnie zadziwiające, bo wykaz jest w NFZ. Ja 

zdaję sobie sprawę, że pewnie są jakieś obwarowania dotyczące kontraktów itd. Natomiast 

czy zostały podjęte jakiekolwiek kroki w tym temacie, by zadbać o to, by wystąpić o kontrakt 

do NFZ to nie wiem.  

 

Radna B. Włodarczyk – pani dyrektor widzi potrzebę, żeby to zostało zrealizowane.  

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – tak. 

To, żeby taka poradnia na terenie powiatu powstała jest zasadne. 

 

Radna B. Włodarczyk – to ja w imieniu nas wszystkich członków Komisji postawię taki 

wniosek, żeby panią poprzeć i wzmóc, bo uważam, że chodzi o nasze dzieci. Gadanie przez 

rok i nie ma z tego efektów, to raczej się wstrzymujemy. Stawiam wniosek, mimo, że nie 
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jestem członkiem Komisji, oto żeby panią dyrektor wzmocnić w drodze do realizacji tego 

zadania.  

 

Radny L. Mazurek – kto wie czy to nie będzie walka z wiatrakami. Pani Włodarczyk pytała 

co da się zrobić i nic nie da się zrobić. Czy psychiatra jest umocowany w działalności poradni 

psychologiczno - pedagogicznej? 

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – 

dlatego mówimy o poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.  

 

Radna B. Włodarczyk – wnioskować można. Pani dyrektor z racji swojej pracy widzi taka 

potrzebę.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu – tu jest cały problem, że jest to finansowane  

Narodowego Funduszu Zdrowia. Możemy wnioskować do Funduszu Zdrowia i być może jak 

się znajdą pieniądze, to taka poradnie uruchomią. To nie jest do końca w naszej gestii. My 

możemy pisać i prosić. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – trzeba podjąć działania. Wystąpmy z wnioskiem i poprzez swój 

wniosek na komisji zdopingujmy dyrektora szpitala niech podejmie jakieś działania. Być 

może uzyska informację, że się nie da. Byłoby zasadne mocne uzasadnienie tego wniosku, ile 

dzieciaków, statystyka, że jest taka potrzeba. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu – wniosek ze strony Komisji to jest jedna sprawa, ale 

chodzi o podbudowę tego wniosku.  

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – ile 

dzieci z naszego terenu korzysta z porad i konsultacji psychiatrycznych nie jesteśmy w stanie 

podać. My wiemy tylko to, ile dzieci do nas trafia. Jest też pewna ilość osób, która korzysta 

z pomocy psychiatrycznej i nie jest objęta opieka poradni. Będę mała jakieś dane, ale nie będą 

dokładne. Ponadto o ile jest stała liczba orzeczeń, jeśli chodzi o nauczanie indywidualne, to 

ilość powodów, dla których się je wydaje znacznie się zwiększyła. W większości są one na 

wniosek psychiatrów ze względu na zaburzenia emocji i zachowania u dzieci. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – wobec tego przechodzimy do głosowania 

nad wnioskiem, by podjąć działania w celu utworzenia Poradni Zdrowia Psychicznego dla 

Dzieci i Młodzieży. 

Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji Edukacji i Kultury jest „za” podjęciem 

wniosku? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się wstrzyma? Dziękuję. 

 

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

„za”. Wniosek został podjęty. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – czy jeszcze są jakieś pytania do pani 

dyrektor? 

 

Radna B. Włodarczyk – pani dyrektor mówiła, że problemów z kadrą nie ma, jest 

wystarczająca liczba. 
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P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – nie, 

nie. Na razie nie wiem, ile trzeba zatrudnić psychologów, by odpowiedzieć na 

zapotrzebowanie. Mamy taką sytuację, że nie mamy innego ośrodka świadczącego taką 

pomoc. Jest jeden psycholog w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ale dotyczy tylko 

przypadków Ośrodka i w na terenie MGOPS-u psycholog jest zatrudniony na godziny i też  

tylko w sytuacjach przedmiotowych. W tej chwili nie wiem czy jeszcze był zatrudniony 

psycholog również na godziny w szpitalu na potrzeby pacjentów leżących na oddziałach. 

W Zespole Szkół Nr 2 oraz w Tarcach są na pół etatu. Potrzeby zawsze są. Potrzebujemy tak 

naprawdę w tej chwili psychologa specjalisty, dlatego, że w momencie kiedy w wakacje 

rezygnujemy z zajęć terapeutycznych wchodzimy w badania. W momencie kiedy bada 

siedmiu psychologów i pięciu pedagogów, wówczas oczekiwanie na badania pedagogiczne 

się wydłuża. Kolejna działka na którą jest zapotrzebowanie to jest terapia logopedyczna, co 

się rozładowuje około marca, kiedy są nowe kontrakty w NFZ. Natomiast pod koniec roku, 

nie jesteśmy w stanie przerobić badań. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu – ostatnio była dyskusja na temat składanych wniosków, 

chodziło o warsztaty teatralne, multimedialne i teatr uliczny. Były to wnioski złożone do 

budżetu. Dlatego poprosiłem Ojca Kordiana żeby to przedstawił przed prezentacją projektu 

budżetu. Poza tym Ojciec Kordian musi wrócić na mszę. 

 

Ojciec Kordian – nasz projekt jest bardzo młodym projektem. Na propozycje dla młodzieży, 

nasza parafia jest oddalona od centrum, a wszystkie zajęcia są w Domu Kultury. To jest duża 

odległość. Jedna osoba z naszej parafii zajmuje się teatrem, szeroko pojętym kuglarstwem, to 

w centrum na jego zajęcia przychodziły cztery osoby. Do nas zaczęło przychodzić ponad 

dwadzieścia osób na zajęcia, które są dwa razy w tygodniu we wtorek i sobotę. W ciągu 

dwóch miesięczny udało się przygotować zespół muzyczny, który działa na zdezelowanym 

sprzęcie, a który chciałby trochę pokoncertować. Okazuje się, że na tamtym terenie też jest 

kilku dobrych dolnych muzyków. Przychodzi co tydzień ok. czternastu osób, by uczestniczyć 

w tym projekcie muzycznym. Mamy też młodzież, wolontariuszy, ok. 50 osób tygodniowo, 

które przychodzą i pomagają w działaniach koła charytatywnego i mamy 30 osób, które są 

szkolone na animatorów dziecięcych. Spotykamy się na sali, takiej auli nad klasztorem, 

możemy przyjąć tam ok. 100 osób, ale brakuje sprzętu. To co się udało, to za 1000,00 zł 

zakupione zostało 60 piłek i parę szczudeł dla animatorów. Natomiast ciągu dwóch miesięcy 

udało się, dzięki uprzejmości pana dyrektora i wypożyczeniu szkoły, przygotować porządne 

warsztaty z zakresu relacji jakie są w domu, dla 180 osób, na które przyjechały osoby 

niepełnosprawne, bezdomne, dzieci z domu dziecka w Dobieszczyźnie i przyjechało 40 dzieci 

ze świetlic środowiskowych z Kaszub. Wyszły naprawdę bardzo piękne warsztaty, przede 

wszystkim w oparciu o młodzież z naszej parafii, ale również o młodzież z Witaszyc i kilku 

ościennych mniejszych miejscowości. Te środki, o które wnioskowaliśmy, pomogły by 

stwarzać bazę do pracy, bazę warsztatową. Druga rzecz, chcielibyśmy przeprowadzić 

szkolenia, by młodzież sama stała się trenerami dla kolejnych osób.  

 

Radny L. Mazurek – pytań nie mam, bo budżet mi się w piątek nie otwierał, dzisiaj nie 

mam. Mogę zagwarantować, że taki wniosek złożę, by pieniądze na te przedsięwzięcia, o 

których usłyszeliśmy zapewnić. Podam, z jakiego paragrafu zdjąć. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu – środki wstępnie już są zapewnione, ale chodziło 

o uzasadnienie. 

 

Ojciec Kordian – bardzo dziękuję. 
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Ad. pkt. 2. 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – przechodzimy do zaopiniowania projektu 

budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie działania komisji. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – ja informacyjnie powiem, że te środki w projekcie 

budżetu są ujęte. Przedstawię projekt budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie działania 

komisji. Projekt budżetu powiatu stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu – na wydatki majątkowe przeznaczone jest 1.182.800 zł. 

To jest liczone na wszystkie szkoły. Chciałem poinformować o jednej dobrej rzeczy. 

Staraliśmy się o trzy projekty, w ramach poddziałania kształcenie zawodowe młodzieży. 

Wystąpiliśmy w trybie konkursowym dla trzech szkół, do ZSP NR 1 i Nr 2 oraz ZSPB 

w Tarcach. W sumie projekty opiewały na kwotę 3.605.000 zł co stanowi 5,1% budżetu. 

Wszystkie trzy projekty przeszły. Otrzymamy całkowitą wartość projektu, całkowita kwota 

dofinansowania to jest 3.245.000 zł, wkład nas to 10% projektu czyli 360.000 zł. Rzeczywisty 

wkład finansowy po naszej stronie to będzie 107.000 zł, dlatego że prawie 253.000 zł będą 

liczone jako wkład własny rzeczowy tj. wynajem sali itd. W momencie podpisania umowy, 

a nastąpi to w grudniu bo po ostatnich poprawkach zawozimy ją jutro do Urzędu 

Marszałkowskiego, w połowie grudnia umowy powinny być podpisane, bo projekty 

rozpoczynają się z dniem 31 grudnia 2016 r. i będą realizowane przez dwa lata. To nie są 

jeszcze wszystkie projekty. Złożyliśmy też projekty dla Zespołu Szkół Specjalnych, ponadto 

w ramach kształcenia ogólnego jeśli chodzi o licea. Jest jeszcze szansa pozyskania 

ok. 1,3 mln zł. Jesteśmy przed rozdaniem, zobaczymy jaka będzie punktacja. O tyle się budżet 

zwiększy. Dyrektorzy są ucieszeni, bo to jest doposażenie, kształcenie nauczycieli, staże dla 

uczniów w zakładach pracy, kursy. 

 

P. T. Kosiński, Dyrektor ZSO w Jarocinie – liceum wnioskuje o kredę.  

 

P. Sł. Adamiak, dyrektor ZSPB w Tarcach - stając do tego konkursu dyskutowaliśmy jak 

to zorganizować. Z panem Leśniewskim dosyć ostrożnie podchodziliśmy do tego projektu. 

Być może  w łatwy sposób można było zdobyć więcej punktów. Zdecydowaliśmy, że 

będziemy zgłaszać mniej młodzieży. Zrobiliśmy realną ankietę po szkole i wiemy, że 

jesteśmy w stanie się z tego wywiązać. Żeby wygrać konkurs, można było zapisać większą 

ilość uczniów na wszelkiego rodzaju aktywności. Z doświadczeń wcześniejszych wiemy, że 

byłby problem się rozliczyć i wywiązać. Bardziej byśmy kierowali na te twarde elementy 

projektu, a nie na robienie kolejnych szkoleń, jakie już kiedyś robiliśmy.  

 

Radna B. Włodarczyk – cieszę się, że Ojciec Franciszkanin nam trochę przybliżył temat, 

który poruszaliśmy na poprzednim spotkaniu. W materiałach, które otrzymaliśmy odnośnie 

nowego planu finansowego na przyszły rok właśnie pod kulturą miałam wątpliwości, które 

zgłaszałam. Wrócę do nich. Kto teatr uliczny i warsztaty multimedialne będzie realizował, 

więc klasztor. Ojciec powiedział, że są trochę poza centrum miasta, więc chcą coś 

zorganizować dla tej społeczności, która jest na obrzeżach. Dla nich było przeznaczone 

3.000 zł. Warsztaty multimedialne również 3.200 zł. Ponieważ dopiero wchodzą w praktykę 

wychowawczo-dydaktyczno-kulturalną i osobiście przyznałabym na teatr uliczny 1.000 zł 

a na warsztaty 1.200 zł. Dlatego, że są instytucje w powiecie, które takich dotacji w ogóle nie 

mają. Ja stawiam na to, co od dziesięciu lat działa i działa dobrze, czyli Jarociński 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pan dyrektor jest zorientowany, że tam pieniądze pochodzą 

tylko ze składek uczestników. Są to seniorzy, którzy opłacają swoją działalność. Składki są 

roczne plus udział w dodatkowych zajęciach. Seniorzy też pieniędzy za dużo nie mają. Taki 
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jest mój wniosek. Dalej w tym samym dziale mamy Pierwszy Festiwal disco polo w 

Roszkowie. Na tą imprezę mamy przeznaczone 120.000 zł. Uważam, że jest to suma zbyt 

duża. Potrzeby powiatu, choćby dla seniorów są bardzo duże w dziedzinie medycyny. Ja 

powiem na co zbieram te pieniądze. Na diabetologa. Prezes Jantas nas cały czas zwodzi, 

przynajmniej drugi rok. Mówi, że poradnia diabetologiczna będzie, a jeśli przychodzi do 

konkretów, to ostatnie pismo skierowane do NFZ było w grudniu ubiegłego roku. To jest mój 

wniosek, 120.000 zł wstrzymać. Mam jeszcze jeden problem. Przyglądałam się Zespołowi 

Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach. Ponieważ są problemy z dojazdem młodzieży 

do szkoły więc podarowałam. Natomiast Zespół Śpiewaczy „Zawsze Młodzi” i siódma 

rocznica zespołu. Gdyby to była dziesiąta rocznica to rozumiem, żeby 1.500 zł podarować, ale 

teraz powinny być im te pieniądze zdjęte. 

 

Radny L. Mazurek – do tych dwóch pierwszych wniosków to się zgadzam z panią 

Włodarczyk. Franciszkanom powinno się obniżyć i pewnie Klub „Porozumienie 

Obywatelskie” na ten temat dyskutował. Natomiast zastanawiam się, czy nie danie żadnych 

pieniędzy na ten festiwal disco polo czy to jest najlepsze rozwiązanie. Też bym wolał, żeby 

pieniądze zostały przeznaczone na Poradnię, ale może zostawić im z 15-20 tys zł, żeby ten 

festiwal zaistniał. 

 

Radna B. Włodarczyk – to był mój wniosek, a pan może mieć inne zdanie. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – uważam, że słynny festiwal jarociński, nie wiem czy promujemy go 

nadal, czy już się zakończył. Z tego co się orientuję, to Jarocin był znany przez festiwal 

rockowy. Są inne miejscowości z festiwalami disco polo, a my promujmy swój. 

 

Radny T. Grobelny – w Gminie Jaraczewo prezesem Stowarzyszenia Diabetologów jest pan 

Gorwa, który tez choruje i cały czas powtarza, że brakuje na miejscu specjalisty diabetologa. 

Dlatego całą mocą przychylam się do wniosku radnej Włodarczyk za stworzeniem Poradni 

Diabetologicznej za 125.500 zł. Teraz głosować nie mogę, ale na Komisji Budżetu będę „za” 

tą propozycją. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – poddaję pod głosowanie wniosek zgłoszony 

przez radną Włodarczyk do projektu budżetu na 2017 rok o treści:  

„Komisja wnioskuje o powzięcie działań mających na celu powstanie Poradni 

Diabetologicznej. Finansowanie proponuje się poprzez zdjęcie środków z: 

- rozdziału 92195 § 4300 kwotę 120.000,00 zł (festiwal disco polo w Roszkowie),  

- rozdziału 92195 § 4210 kwotę 4.000,00 zł (teatr uliczny – 2000 zł, warsztaty multimedialne 

– 2000 zł), 

- rozdziału 92195 § 4210 III Biesiada Seniorów – Jarocin 2017 – 7 rocznica powstania 

zespołu, na które przeznaczono kwotę 1.500,00zł.” 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji. 

5 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” podjęła 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – poddaję pod głosowanie pozytywną opinię 

o projekcie budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie działania komisji. 

 

Radny T. Grobelny – ale wersję przedłożoną przez Zarząd, bez zmian? 
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P. M. Drzazga, Członek Zarządu – tak, bo te zaproponowane zmiany pójdą dopiero na 

Komisję Budżetu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – wszystkim Komisjom Przewodniczący rady przesyła 

projekt budżetu wraz załącznikami i uzasadnieniem celem zaopiniowania. Komisje 

w terminie do 20 dni odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje wnioski do 

projektu budżetu. Jeżeli wskażą wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie zapisanego 

w budżecie, komisja ma obowiązek wskazać źródło jego finansowania. Wnioski 

z poszczególnych Komisji przedstawiane są na Komisji Budżetu i rozwoju, która formułuje 

ostateczną opinie i wnioski i przedkłada je Zarządowi Powiatu. Zarząd po dokonaniu ich 

analizy przedstawia propozycje dokonania zmian w projekcie budżetu celem jego uchwalenia. 

Wnioski odrzucone przez Zarząd wymagają uzasadnienia przyczyn ich nie uwzględnienia. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – procedura nie jest dostosowana do dzisiejszej sytuacji. Nie 

przewidywała sytuacji, że w imieniu Zarządu będzie mniejszość.  

 

Radny L. Mazurek –  powinno być głosowane to co zaproponował Zarząd, a potem zmiany. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – zauważcie, że propozycja Zarządu nie przejdzie.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – poddaję pod głosowanie pozytywną opinię 

o projekcie budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie działania komisji zaproponowanym 

przez Zarząd? 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji.  

Projekt budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie działania komisji ostał zaopiniowany 

negatywnie, stosunkiem głosów 1 głosem „za” i 5 głosami „przeciw. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – ja proponuję, żeby uchwałę w sprawie procedury 

uchwalania budżetu zmienić.  

 

Radna B. Włodarczyk – należałoby skonsultować z prawnikiem. Czasy się zmieniają 

i zapisy powinny być adekwatne do sytuacji. 

 

Ad. pkt. 3. 

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

uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

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. 

 

Radna B. Włodarczyk – chciałam zapytać dyrektorów szkół na temat w reformy w oświacie, 

jak to ma wyglądać od następnego roku. Ponadto czy w przyszłości będą zespoły szkół, 

w których będą zawierać się różne typy szkół. Czy w liceum na Kościuszki, kiedy przejmie 

klasę gimnazjum wystarczy sal?  
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P. M. Drzazga, Członek Zarządu – jeśli chodzi o sale, w pierwszym tygodniu grudnia 

będzie narada z dyrektorami wszystkich szkół. Musimy mieć rozeznanie jak to będzie 

wyglądało pod względem demograficznym w następnych latach, tym bardziej że w jednym 

roku przez kilka lat przetoczy się nam dodatkowy rocznik. Nastąpi spiętrzenie rocznika. Stąd 

narada i przeanalizowanie wszystkich pomieszczeń, jak to będzie wyglądało logistycznie. 

Jeśli chodzi o wprowadzanie zmian to myślę o styczniu. W styczniu będziemy 

przygotowywać statuty przekształcanych szkół. Zawodówki będą trzyletnimi szkołami 

branżowymi, licea będą czteroletnie, technika pięcioletnie. Systematycznie będziemy 

wywoływali uchwały na Radzie Powiatu, żeby to wszystko przygotować. Na terenie Powiatu 

jarocińskiego będzie chciała się spotkać pani Wicewojewoda p. Marlena Maląg z dyrektorami 

wszystkich szkół z terenu powiatu by przedstawić założenia reformy. Założenia reformy 

znamy i przeprowadzimy analizę w tym zakresie. Spiętrzenie nastąpi w 2019 roku. 

 

Radna B. Włodarczyk – mam pytanie, czy jeśli będzie pan organizował naradę 

z dyrektorami, moja osoba nie będzie przeszkadzała? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu – oczywiście, że nie. Wszyscy państwo możecie 

uczestniczyć. Zastanawiamy się jak sfinansować oświatę od szczególnie od września 2019 

roku, kiedy wejdą dwa roczniki. Wiem, że do ZSP Nr 2 nie wejdzie 400 uczniów tylko 800. 

Nie ma sensu natomiast rozbudowywać bazy na tyle, ponieważ później wejdzie niż. To jest 

kwestia wyważenia tego wszystkiego. Nie wiadomo, czy dyrektorzy ZSP Nr 1 i Nr 2 nie będą 

świadczyli sobie usług nawet w kwestii pomieszczeń. 

 

Radna B. Włodarczyk – poproszę o informację jeśli będzie konferencja z dyrektorami 

planowana. Kto ma ochotę to przyjdzie. 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 Przewodniczący Komisji   

     Edukacji i Kultury   

 

                  Mariusz Stolecki   

          

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 


