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Protokół Nr 37/17 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 14 lutego 2017 r. w godz. od 15:00 do 17:00 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie 

 

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 z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w Powiecie 

Jarocińskim za rok 2016. 

2. Informacja o działalności JUTW. 

3. Informacja o działalności ZSO w Jarocinie. 

4. Sprawy bieżące 

Ad.pkt.1 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Informacja o realizacji zadań z zakresu 

kultury fizycznej, sportu i turystyki w Powiecie Jarocińskim za rok 2016. Czy są pytania?  

Nie widzę. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Członkowie Komisji informację przyjęli. 

 

Ad.pkt.2 Informacja o działalności JUTW. 

p. Henryka Sip, Wiceprezes JUTW – chciałyśmy z Panią Prezes podziękować  

za zaproszenie, a działamy 11 rok na terenie Miasta i Gminy Jarocin, nasza obecność tutaj  

to chęć podzielenia się a może i pochwalenia z tego, co robimy i co zrobiliśmy przez okres  

10 lat. Nasz uniwersytet powstał z okazji 750 lecia Jarocina. Utworzyła się grupa inicjatywna, 

która chciała coś zrobić i pożytecznego. Takim dobrym duchem była ówczesna Dyrektor 

Szkoły Muzycznej Pani Skrzypek. Pani Iza podpowiedziała i zebrała ludzi, którzy zechcieli 

ogarnąć i założyć. Taką osobą, która miała na to duży wpływ jest to obecna tutaj  

Pani Włodarczyk, chcieliśmy Panią Dyrektor wykorzystać możliwości, umiejętności  

i potencjał, który posiada. Początki nie były zbyt łatwe, ta grupa inicjatywna powołała nasz 

uniwersytet jako stowarzyszenie, które na pierwszym zebraniu inauguracyjnym, gdzie 

liczono, że przyjdzie około 30 - 50 osób, przyszło ponad 200. Był to sygnał dla wszystkich 

ludzi dobrej woli, którzy się angażowali w tą inicjatywę, że jest to coś, co potrzeba 

jarocińskiemu społeczeństwu. Powstały różnego rodzaju sekcje, na które poszczególni 

kandydaci zaczęli się zapisywać. Przypomnę, że pierwszym zarządem, który został wyłoniony 

i powołany po ukonstytuowaniu tworzyli: p. B. Włodarczyk (Prezes), p. B. Kubacka 
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(Wiceprezes), p. A. Mixtacka (Skarbnik), p. Z. Marcinkowski (Sekretarz), P. E. Zdrojowa 

(Członek). Pierwszą komisję rewizyjną tworzyli p. L. Piotrowicz, P. Z. Pilarczyk, p. A. 

Pilarczyk.  W KRS JUTW, powstał z data początkową 1.10. 2006 roku, czyli wiadomo, że  

w październiku obchodziliśmy 10 - lecie uniwersytetu, z tej okazji pochwaliliśmy się gościom 

zaproszonym tym, co zrobiliśmy oraz przedstawiliśmy zamierzenia na przyszłość.  

Była to uroczystość, która nam uświadomiła, że pracujemy, że coś się dzieje na naszym 

Uniwersytecie, że może nie zawsze jesteśmy dostrzegani. Chcemy działać i liczymy  

na przychylność władz naszych zarówno jak i Starostwo jak i Urząd Miasta. Pierwsze sekcje, 

jakie zostały powołane na samym początku to były podstawowe sekcje, języka angielskiego, 

francuskiego i niemieckiego, informatyczna, plastyczno - rękodzielnicza, teatralno – filmowa 

i turystyczna. W mniejszym lub większym składzie te sekcje pracują do dziś, ale mamy 

rozbudowaną naszą działalność o zupełnie nowe sekcje, o których później powie Pani Prezes. 

W jaki sposób my działamy na naszym uniwersytecie? Otóż Uniwersytet trzeciego wieku 

każdy jest uniwersytetem, który najlepiej działa, kiedy jest to miasto uniwersyteckie, takim 

miastem przez pewien okres czasu był Jarocin. Łatwo nam było pozyskanie patronatu, bo 

musimy mieć patronat wyższej uczelni. Z chwilą, kiedy rozwiązane zostały wyższe uczelnie 

na terenie miasta Jarocina zostaliśmy bez patrona. Takie działanie kłóci się z naszym 

statutem. Wobec tego zaczęliśmy jako zarząd ubiegać się o uzyskanie patronatu jakiejś 

wyższej uczelni. Udało nam się po pewnych perturbacjach uzyskanie patronatu honorowego 

UAM w Poznaniu, z tym, że bezpośrednim patronatem nad naszym sprawuje Wydział 

Artystyczno - Pedagogiczny w Kaliszu.  Od 1 października mamy patrona w Kaliszu,  

z którym już nawiązaliśmy współpracę. Pan Dziekan tego Wydziału był przychylnie 

nastawiony. Mamy patronat, działamy zgodnie ze statutem. w jaki sposób my w tej chwili 

pracujemy?  Mamy sekcje językowe, nadal jest prowadzona nauka języka angielskiego, 

niemieckiego i francuskiego, oprócz tego jest sekcja informatyczna, która od samego 

początku działa dzięki przychylności władz ZSO w Jarocinie, ponieważ wynajmujemy 

pracownie informatyczną.  Wiadomo, że do nauki jest potrzebny sprzęt. Za to jesteśmy 

bardzo wdzięczni. Poza tym mamy sekcje gimnastyczne, tai - chi. Mamy również sekcję jogi. 

Te sekcje gimnastyczne cieszą się największym powodzeniem jest dużo chętnych osób, neiraz 

musimy zakładać nową grupę, ze względu na to, że ograniczone mamy miejsce, ponieważ 

korzystamy z Atlasu przy basenie. Poza tym jest też grupa basenowa. jako uniwersytet bardzo 

dużo jeździmy do teatru, do opery, jesteśmy jako jednostka edukacyjna, więc każdy wyjazd 

do teatru, do opery najbardziej cieszy się powodzeniem opera, poprzedzony jest krótkim 

wprowadzeniem, prelekcją, żebyśmy nei tylko jechali, ale żebyśmy coś z tego wynieśli jako 

uniwersytet, pragniemy się dokształcać. Oprócz tego mamy liczne wykłady, o ile nam się 

udaje zdobyć wykładowców, wiąże się to z kosztami, dlatego my bardzo zabiegamy  

o uzyskanie róznego grantów, o czym Pani Prezes dokładniej powie. Wszelkiego rodzaju 

wycieczki, wyjazdy, cykliczne jak Mickiewiczowskie drogi po Wielkopolsce, kilka 

wycieczek tematycznych, krajoznawcze, poznawcze. Ostatni wyjazd do opery poznańskiej, to 

takim powodzeniem się cieszył, że musieliśmy wynająć dwa autokary, jeden 50 osobowy nam 

nie wystarcza. Jeśli Państwo zechcą zadać pytania do chętnie udzielę odpowiedzi.  

 

P. Halina Florczyk, Prezes JUTW w Jarocinie – przed chwileczką Pani Wiceprezes, Pani 

Henryka Sip przekazała wstępną informację na temat naszej działalności. Odnośnie sekcji, 

jakie mamy, to mamy język francuski była to sekcja na początku, później pojawił się problem, 

jeśli chodzi o osoby, które chodziły, na różne rodzinne spotkania, w związku z tym na nowo 

się urodziła sekcja francuskiego, która cieszy się powodzeniem. Mamy jedną grupę.  

Język angielski są aż 4 grupy, z informatyki mamy 2 grupy, gimnastyka 4 grupy, joga  

3 grupy, basen 3 grupy, plastyczna - 1 grupa, mamy grupę - trening pamięci, która zaczęła się 

rozwijać. Mamy przedstawiciela naukowego z UAM z Kalisza, mamy sekcję turystyczno - 
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rowerową, mamy nowa sekcję tai - chi, cieszy się powodzeniem, typowa, wyciszająca się 

grupa, która zajmuje się tymi ćwiczenia. Jeśli chodzi o nasze różne inne spotkania, mamy 

wykłady, w tym roku był wykład z kardiologiem z Panem Kopczyńskim, z Panią diabetolog, 

Pani Siwińska, która przedstawiła jak z chorobą cukrzycową można żyć, jak normalnie 

funkcjonować, w zyciu społecznym. To wszystko, co sie robi jest związane z pieniędzmi, jest 

bardzo trudno cokolwiek robić, ponieważ mamy 252 osobową, składki członkowskie są u nas 

bardzo niskie, jest to spowodowane tym, że nie możemy podwyższać stawek, ponieważ 

mamy problem z tym, że powstał Senior Wigor. Jest to dla nas mała konkurencja, ponieważ 

trudno mi powiedzieć, w jaki sposób mają pieniądze zdobywane. Zajęcia, które są to mają 

różne sposoby, żeby zajęcia były prowadzone bez środków finansowych osób, które tam 

uczestniczą. Tyle, co wiemy od naszych słuchaczy, ze chodzą na zajęcia i nie płacą za nie. 

Mamy problemy, żeby zdobywać pieniądze, zdobywamy na zasadzie grantów, przez różne 

instytucje, przez Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Gminę Jarocin, jak również 

przez Powiat. Te pieniądze nie są duże, jeśli chodzi o nasze środowisko, dzisiaj 

podpisywałam na granty, gdzie na tak dużą sekcję sportową dostaliśmy  2,500 zł, gdzie 

mieliśmy 9 tys. zł. Nie wiem jak mam to podzielić na grupy, które są duże u nas. Jak te grupy 

mają normalnie funkcjonować, jeśli taka osoba, która ma 900 zł emerytalnego wynagrodzenia 

i korzysta ze wszystkich sekcji jak ona ma normalnie wyżyć. Chcieliśmy się przychylić do 

tego, żeby nas ludzie zrozumieli, że chcemy działać dla naszych słuchaczy i ewentualnie, 

żeby taka była możliwość, żeby stworzyć przy Powiecie radę seniorów. W tej chwili seniorzy 

bardzo są zainteresowani środowiskiem zewnętrznym, chcą z nami pracować, ale jeśli chodzi 

o pieniądze to my nie wiemy jak mamy rozmawiać, że mają być u nas jak najdłużej przy jak 

najniższych kosztach ze swojej strony. Wydaje mi się, że stworzenie rady słuchaczy.  

Nasza koleżanka ma rodzinę w Warszawie, była wysłana na takie spotkanie, gdzie była 

omawiana sprawa seniorów, gdzie nawet była wpisana do sekcji, ale niestety nie możemy się 

tym podzielić, bo Gmina wiedząc o tym, że nie ma rady seniorów, gdzie byliśmy za Pana 

Burmistrza Martuzalskiego pisaliśmy o taki wniosek o stworzenie takiej rady seniorów, która 

by nam pomagała przy tym, żeby jakieś granty można było pozyskać przez urząd.   

Na razie wiem, że tam się nic nie dzieje, jesteśmy jednostką nadzorującą przez Powiat  

i w związku z tym bardzo byśmy chcieli, aby rozważyć taka sytuację, żeby taka rada seniorów 

powstała. Nie tylko mamy osoby z Gminy, ale i z Powiatu również, dlatego dobrze by było, 

żeby cos takiego rozpatrzyć. Mnie najbardziej męczą sprawy typowo finansowe, bo mamy  

w tej chwili 252 osoby, przez nasz uniwersytet przewinęło się 600 osób, z różnych przyczyn 

odchodzą, na przykład tam, gdzie jest możliwość korzystania za darmo. Mamy nową sekcję 

muzyczną otwartą, wyjeżdżaliśmy do Goliny, do Witaszyc, do biblioteki, mieliśmy 

kolędowanie, odezwało się dużym echem, ludzie byli zdziwieni, że coś takiego się u nas robi, 

ale cokolwiek robimy musimy mieć dodatkowo pieniądze. Robimy wszystko, żeby jak 

najwięcej mieć kontakt z naszymi słuchaczami, żeby oni byli z nas zadowoleni.  

 

p. Henryka Sip, Wiceprezes JUTW – żeby jak najwięcej chciało korzystać z tego, bo jeśli 

są drogie bilety to ludzie ze względu na to, że mają emerytury, jakie mają to nie wszystkich 

stać na to, a my byśmy chcieli tak działać, żeby było bardziej przystępne. 

 

P. Halina Florczyk, Prezes JUTW w Jarocinie – chciałam jeszcze dodać, że mieliśmy  

10 lecie, zostaliśmy uhonorowani odznaką za zasługi, ale dla województwa Wielkopolskiego, 

Jarocin nas nie dostrzegł. Dostaliśmy piękna odznakę za 10 letnią działalność edukacyjną,  

na rzecz wielkopolskich seniorów. Jesteśmy w Jarocinie, współpracujemy  

ze stowarzyszeniami, ale cieszymy się tym, że po raz pierwszy od 10 lat jesteśmy na komisji 

oświaty. Chcieliśmy powiedzieć, w jaki sposób funkcjonujemy. 
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p. Henryka Sip, Wiceprezes JUTW – na zakończenie bym dodała, że nie jesteśmy 

zamknięci w naszym mieście, współpracujemy z innymi uniwersytetami, mamy cykliczne 

imprezy na przykład organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie.  

Znowu jedziemy, są to sportowe zajęcia, wyjeżdżaliśmy kilkukrotnie do Sierakowa na małą 

olimpiadę uniwersytetów trzeciego wieku, korelacja z innymi uniwersytetami. Z Pleszewem, 

współpracujemy, z Ostrowem. Wiecie lepiej jak my, że to wszystko potrzebuje pieniędzy. 

Często spotykamy się z żartobliwymi uwagami, co wy tam robicie, czego wy się tam uczycie, 

odpowiadam proszę przyjść i zobaczyć, bo mamy bardzo dużą ofertę. Każdy może coś 

znaleźć na naszym uniwersytecie. Jeżeli byłoby wiele osób chętnych, a nie byłoby takiej 

sekcji to my ją utworzymy do prowadzenia ludzie są chętni, tylko, że to też są koszty. 

Prosimy w imieniu całego naszego zarządu o spojrzenie przychylnie na JUTW w Jarocinie.  

 

P. Halina Florczyk, Prezes JUTW w Jarocinie – jeśli chodzi o pomieszczenia, generalnie 

nie mamy pomieszczeń jako uniwersytet, tylko jako stowarzyszenie i w jednym 

pomieszczeniu mamy kilka stowarzyszeń. Mamy wydzieloną godzinę, na to, żeby prowadzić 

swoje zajęcia, dyżury. Mamy problem, żeby robić spotkania z różnymi innymi 

uniwersytetami, bo nam jest wstyd powiedzieć, że nie mamy swojego pomieszczenia.  

Nie mamy pomieszczeń gospodarczych, mamy tablicę, mamy banery, nie mamy gdzie tego 

chować, mamy to za szafą schowane. W taki sposób my funkcjonujemy, gdziekolwiek 

jedziemy mają swoje pomieszczenia, mogą nas przyjąć. Dzisiaj wchodzę, mamy mieć dyżur, 

a siedzi pani prawniczka, mamy godzinę wyznaczoną, wyszłam, nie wiem, co będzie dalej. 

Idziemy na dyżur, nie wiemy czy ten dyżur będzie w tym samym miejscu, co mamy 

wyznaczony, w joku, pok 41. Nie mamy wydzielonej swojej siedziby, swojego 

pomieszczenia, żebyśmy mogli być otwarci, żebyśmy mogli o każdej porze zrobić spotkanie  

 

P. Henryka Sip, Wiceprezes JUTW – z okazji 10 lecia naszego Uniwersytetu, w ramach 

naszych możliwych środków dostępnych wydać taką jednodniówkę.  

Będziemy usatysfakcjonowani, jeżeli Państwo poczytacie. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – dziękuje Pani Prezes i Pani Wiceprezes  

za przedstawienie działalności Uniwersytetu. 

 

Radna B. Włodarczyk - wydaje mi się, że mamy komisję edukacji, a ta edukacja to jest  

od przedszkola, a nawet i żłobka do starości. Bardzo się cieszę, że to w tych latach 10 lat 

temu, 11 idzie, powstała taka idea, powstania uniwerku dla seniorów i że to było 

zmotywowane tą rocznicą, którą obchodziliśmy, czyli 750 - leciem naszego kochanego 

miasta. Ta myśl o utworzeniu uniwersytetu kula już się jedenasty rok, od początku była  

to orka na ugorze, bo wiadomo, że jak się coś tworzy nowego to na różne napotyka sie 

kłopoty. Musze powiedzieć, że już nie pracowałam w liceum, ale dzięki temu, że przez wiele 

lat pracowałam, to wiele rzeczy było nam dane z naszej szkoły, bo zajęcia gimnastyczne 

odbywają się przy basenie, natomiast kiedyś odbywały sie na naszej sali gimnastycznej.  

To, co pani powiedziała odnośnie informatyki to korzystali z naszych sal informatycznych. 

Niektóre zajęcia odbywały się na dole w klubie. Mogłam liczyć na pomoc macierzystej 

szkoły, z której sie wywodziłam. Chciałam tylko powiedzieć, że to, z jakim odzewem 

spotkała się 10 lat temu ta idea to przerosło nasze oczekiwania, bo faktycznie było bardzo 

dużo osób zainteresowanych, pełna sala w Kinie Echo. Oczywiście potem przydział  

na poszczególne sekcje. Do dziś ta praca w zasadzie ja nią nie kieruję, a kierują te dwie 

wspaniałe Panie, które tutaj dzisiaj są, a oprócz tego wspomagane są przez inne, ale ona sie 

rozszerzyła, to też cieszy. To nie tylko, że jesteśmy na tym samym poziomie, ale stale nowe 

sekcje dochodzą. Tym niemniej utrzymanie tej działalności jest ze składek, a składki wynoszą 
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30 zł na rok. Kiedyś było 25 zł, w ubiegłym roku podnieśliśmy do 30 zł, ale na naszą 

jarocińską sytuację nie da się wyżej podnieść składki.  Były nasz absolwent Pan Andrzej 

Styszyński, który jest okulistą to kiedyś miałam z nim przyjemność rozmawiać podczas 

porady, w Jarocinie biorę 70 zł, Poznań jest inny, tam mogę ta stawkę podnieść.  

Trzeba mierzyć to, że to 30 zł, które każdy zapłaci, to nie są wielkie pieniądze, jeżeli panie 

zwracają sie do nas o pomoc, to, co żeśmy w ubiegłym roku z Panem Skarbnikiem na którejś 

komisji, z Panem Dyrektorem również, z Panem Starostą mówiliśmy o tym, żeby ewentualnie 

podnieść dotacje na tą dobra działalność, bo są osoby, które mogą zapłacić tak jak  

w „Siatkarzu”, ale pewnie może więcej, jak taka pani, która chodzi na JUTW i dla niej jest  

to jednocześnie rozrywka. Pamiętam słowa śp. koleżanki naszej, bo 6, 7miesiecy temu  

Kazia Bączyk zwróciła się do mnie: szefowa dzięki działalności JUTW nabyłam umiejętności 

pływania, i nabyłam się umiejętności posługiwania się komputerem oraz chodziła na język 

francuski. Trzeba docenić to, że tym ludziom się chce, panie się ubiorą, panowie  

to są rodzynki w cieście, przeważnie to są panie, oczywiście w tych zajęciach uczestniczą. 

Dobrze się stało, że my Panie Mariuszu w naszym planie chcemy dotrzeć do tych ludzi, żeby 

wiedzieć jak te zespoły pracują i sportowe, jest to działalność społeczna o szerokim zasięgu. 

My jako członkowie komisji edukacji dowiadujemy się, bo przypuszczam, że wielu z was  

o działalności JUTW Panie Mariuszu za dużo Pan też nie wiedział.  

 

Radny P. Franczak – chciałbym serdecznie podziękować za Państwa udział i przybliżenie 

problematyki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jest to naprawdę super idea, bardzo rozwojowa, 

bo każdego z nas to czeka prędzej czy później, będziemy mieć taki wiek, że będziemy mogli  

z tej formuły korzystać.  Użyła Pani takiego zwrotu rada seniorów przy powiecie, jakie 

funkcje miałaby ta rada spełniać? Być może warto by było powołać taką radę, jako ciało 

doradcze. Czy ta rada jest odpowiedzialna za pisanie grantów i korzysta z doradztwa 

pracownika powiatu w zakresie ułożenia takiego wniosku? Tak to trzeba rozumieć?   

 

P. Halina Florczyk, Prezes JUTW w Jarocinie – doradztwa, my na przykład po zbieraniu 

opinii ze środowiskiem senioralnym wiemy, jakie są ich zainteresowani, w jakim kierunku idą 

i ewentualnie wtenczas, jako urząd może napisać projekt, bo jak urząd napisze projekt  

to inaczej się odbiera niż jak my napiszemy. My projektów napisaliśmy full, ale nie wszystkie 

były zaakceptowane pozytywnie ze względu na punktację. 

 

Radny P. Franczak – sam udział samorządu dodaje nowe punkty.  

 

P. Halina Florczyk, Prezes JUTW w Jarocinie – tak, dodatkowe punkty dodaje.  

W związku z tym chcielibyśmy coś takiego stworzyć, było to dopięte na ostatni guzik, jeśli 

chodzi o gminę. Niestety nowa władza przyszła i temat został odłożony na bok.  

Natomiast teraz to, że jest Senior Wigor, były to projekty napisane przez MGOPS razem  

z urzędem i dostali tak duże pieniądze i są nawet z tego inwestycje. Dlatego my chcielibyśmy, 

żeby coś podobnego było robione i na tej samej zasadzie. Wtedy wszyscy nie tylko my jako 

Uniwersytet, ale wszystkie inne osoby, które są seniorami, żebyśmy razem je połączyli  

i z nimi współpracowali, wspólne wyjazdy, wspólne inne spotkania, prelekcje.  

Na dzień dzisiejszy współpracujemy w ramach różnych pogadanek ze spółdzielnią 

mieszkaniową, tam też jest klub seniora. Takie wszystkie grupy senioralne, które mogłyby 

wychodzić naprzeciw w mieście Jarocinie jak również w Powiecie. Sieraków organizuje 

różne spotkania integracyjne, byśmy mogli wziąć więcej osób, ale nie jeździmy, bo nie mamy 

pieniędzy. Trzeba zorganizować pieniądze, żeby uczestniczyć w spotkaniach sportowych, 

które są super, ale w związku z tym, że nie mamy środków musimy odstąpić. 
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P. Henryka Sip, Wiceprezes JUTW - na terenie miasta nie tylko jest JUTW, mamy jeszcze 

grupy seniorów wiejskich, też jest stowarzyszenie, ale oni działają na innej płaszczyźnie.  

My mamy nacisk na edukację i rozwój fizyczny. To się wszystko łączy z kosztami, 

pieniędzmi. Jakbyśmy mogli prosić zarząd starostwa o bardzo przychylne spojrzenie na nasze 

potrzeby. Bylibyśmy wdzięczni, nie tylko my, ale mieszkańcy Jarocina.  Praca, która przynosi 

nam satysfakcję, jest motorem działania, satysfakcja, jak zaczęliśmy wyjeżdżać na wycieczki, 

takie tematyczne, z racji tego, że jestem polonistką z wykształcenia, mnie interesowały drogi 

Mickiewicza po Wielkopolsce, 3/4 Wielkopolski zwiedziliśmy, jechało 20 osób, 30 osób  

to już było dużo. W tej chwili rozwinęliśmy zainteresowania, że ci ludzi chcą jeździć  

do opery do Poznania ponad 70 osób jechało. Jest to nasze małe zwycięstwo i wiadomo, że 

nasza praca ma jakiś sens.  

 

P. Halina Florczyk, Prezes JUTW w Jarocinie – jeżeli chodzi o współpracę z różnymi 

seniorami, z którymi rozmawiamy nawiązaliśmy kontakt z Wejherowem i jest to 5 marsz 

ogólnopolski, nie tylko nasi studenci idą, jest to nornic walking. O godz. 11 w całej Polsce 

wychodzą seniorzy i idą 5 km. 

 

P. Henryka Sip, Wiceprezes JUTW – w dwóch grupach, bo nie wszystkie osoby przejdą  

5 km, wiadomo, że Panowie, którzy chodzą to mogą 30 km przejść, ale chodzi o to, żeby było 

jak najwięcej. Mamy trochę sponsorów, ale bardzo dobrze nam się układa współpraca  

z Nadleśnictwem w Jarocinie. Robimy ognisko na zakończenie marszu w szkółce, mamy 

udostępniane drewno. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – rzeczywiście wspaniała inicjatywa, ponad 600 osób sie przewinęło, 

teraz 252 osoby. Myślę, że w strukturach powiatowych w Starostwa trzeba by w zakresie 

czynności jakiejś osobie wpisać, która by miała nadzór nie mówię nad wszystkimi 

stowarzyszeniami, ale nadzór nad tą działalnością, bo ona jest szczególna.  

Jak kolega wspominał ta działalność będzie się coraz bardziej rozwijała, bowiem za chwilę 

wszyscy tu wstąpimy, czyli te działania nasze powodowałyby, że szukaliśmy przeróżnych 

źródeł finansowania. Zastanawiam się czy ze środków europejskich nie ma w jakiś 

poddziałaniach takiego wsparcia. O aplikowanie o środki europejskie musiałoby wystąpić 

stowarzyszenie w zakresie inicjatyw, ale o ile pamiętam jest taki obszar, z którego można 

skorzystać. Wtedy taka osoba mogłaby koordynować to i pomóc takiemu stowarzyszeniu, bo 

wiadomo, że inicjatywy są przebogate i wspaniałe, ale na wszystko muszą być zabezpieczone 

środki. W budżecie powiatu trudno wyasygnować jakieś większe środki, ponieważ tych 

potrzeb jest bardzo dużo. W związku z tym bardziej pomoc zorganizować, pomóc 

przygotować projekt i uzyskać dofinansowanie.   

 

P. Henryka Sip, Wiceprezes JUTW – też nas ogranicza fakt, że jakikolwiek projekt piszemy 

musimy mieć wkład własny, często jesteśmy ograniczani. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – akurat przy środkach europejskich to jest w granicach 5%, ale wkład 

własny nie musi być koniecznie w formie finansowej. Może być w formie wynajmu sal, czyli 

z tym wkładem sprzętu, co się ma do dyspozycji.  Ze środków unijnych to są ogromne środki, 

mówimy o setkach tysięcy złotych, można taki projekt realizować przez 2, 3 lata i wtedy 

przez dłuższy okres czasu macie zapewniony byt. Ktoś by musiał to realizować, rozliczać 

pilnować, bo rozliczanie środków europejskich jest skomplikowane. 
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P. Halina Florczyk, Prezes JUTW w Jarocinie – dlatego się zwracamy, bo jednostką 

nadzorującą jest powiat.  Dostaliśmy jedną dotację 9 tys. zł to ze swoich środków musieliśmy 

dać 16 tys. zł. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – z jakiej jednostki to 9 tys. zł? 

 

P. Halina Florczyk, Prezes JUTW w Jarocinie – to było z Gminy, w ubiegłym roku. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – regulaminy gminne i powiatowe są obwarowane, że trzeba mieć 

znaczny procent udziału. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – mówimy o dwóch różnych strukturach, mówimy o strukturze 

gminnej i powiatowej. Senior Wigor to jest projekt, który był pisany przez MGOPS.  

Gmina, jako do swojej placówki dostali określone pieniądze. W tym przypadku może to robić 

MGOPS, a z kolei w zadaniach, jeśli chodzi o powiat to my tego nie mamy.  

Nasz PCPR ma inne zadania, inaczej jest wpisany w strukturę samorządową.  

Możemy pomagać Państwu tak jak ostatnio była ze strony Pani Dyrektor Włodarczyk 

inicjatywa, żeby zwiększyć środki na granty o 21 tys. zł w każdej dziedzinie i wtedy tu jest 

możliwość pozyskania środków, ale nie aż takich, bo my nie mamy dużych środków.  

Mamy te środki ograniczone.  

 

P. Halina Florczyk, Prezes JUTW w Jarocinie – staramy się ze wszystkich źródeł, żeby 

nasz słuchacz był zadowolony, że może korzystać z tylu najróżniejszych sekcji. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – ale czy Państwo rozumieją jedną rzecz, że jeśli na komisję 

oświaty zaprosimy wszystkie po kolei stowarzyszenia, to wszystkie te stowarzyszenia 

powiedzą to samo co Państwo. Jedynym plusem uważam, jest to dla osób, które nie są czynne 

zawodowo, że jest szeroka pula różnego rodzaju ofert i nad tym należy się pochylić  

i nad ilością ludzi, która bierze udział w tym, a wiadomo, że ta ilość będzie się zwiększała. 

Można się zastanowić czy w ramach tych grantów, które mamy poszerzyć pulę pod określoną 

grupę. Od czegoś trzeba było zacząć, Państwo się pojawili, przedstawili swoje problemy  

i uważam, że należy się nad pochylić, ale wiadomo, że nigdy w 100% nie będziemy w stanie 

Państwa zadowolić, bo to jest niemożliwe.   

 

P. Halina Florczyk, Prezes JUTW w Jarocinie – mam pytanie, bo co roku są oferty 

grantowe. Pytałam się wczoraj i nie ma jeszcze.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – budżet Powiatu Jarocińskiego został uchwalony dopiero  

31 stycznia, więc dlatego to się tak opóźniło. Wczoraj na Zarządzie Powiatu zostało to już 

przyklapnięte, dlatego już będzie można składać.  

 

P. Halina Florczyk, Prezes JUTW w Jarocinie – nie jesteśmy nachalni tylko mówimy,  

w jaki sposób zdobywamy pieniądze, przez kogo i dla kogo.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – to jest ważne. Państwo zdobywacie pieniądze  

dla mieszkańców naszego Powiatu, żeby jak najbardziej podtrzymać tą żywotność 

intelektualną, duchową i inną.  
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P. Henryka Sip, Wiceprezes JUTW – staramy się pozyskiwać środki w innych gminach, ale 

nie zawsze nam to wychodzi. Mają jakieś regulaminy, nie wiem, że mogą tylko dla swoich 

mieszkańców.  

P. M. Drzazga, Wicestarosta – tak samo jak Gmina Jarocin, dlatego możecie Państwo 

korzystać jako Stowarzyszenie z Gminy Jarocin, ale z ościennych to już zaczynają się robić 

problemy.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – nie do końca jest to właściwe podejście, bo Gmina się tak zachowuje 

ze względu na to, że macie wśród tych 252 osób z różnych gmin. Nie może jakiś włodarz 

gminy powiedzieć, że mnie to nie interesuje. Jarocin to jest tylko siedziba, a dotyczy to całego 

Powiatu.  

 

P. Henryka Sip, Wiceprezes JUTW – - dla nas też to jest ważne, że mamy satysfakcję  

z tego, co robimy. Też się bawimy, pikniki, tłusty czwartek, rok akademicki kończymy 

piknikiem, na który zapraszamy władze gminne i powiatowe, ale z przykrością stwierdzamy, 

że nie zawsze Państwo korzystacie z tych zaproszeń. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – dziękuję Paniom w imieniu wszystkich 

członków Komisji. Chciałem Pani Broni podziękować, bo Ona nam temat narzucała przez 

jakiś czas i w tym roku wprowadziliśmy w tematykę posiedzenia.  

Popieram słowa przedmówców i jak najbardziej tą inicjatywę popieramy i dziękujemy 

Paniom za przedstawienie. 

 

Ad. Pkt. 3.  

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

informację o działalności ZSO w Jarocinie. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Posiedzenie opuścił Radny Przemysław Franczak. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – dziękuję Panie Dyrektorze. Czy są pytania 

do Pana Dyrektora? Nie widzę.  

 

Komisja informację przyjęła. 

 

Ad. Pkt. 4. Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - Zgodnie z art.213 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r., poz.60) rada powiatu 

podejmuje uchwałę w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz 

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Sieć publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych powinna  

być zorganizowana w sposób umożliwiający realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu  

lub przebywającym w zakładach i jednostkach zorganizowanych w podmiocie leczniczym. 
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Zachodzi konieczność dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych. Na mocy nowego aktu prawnego – Prawo oświatowe 

wprowadza się nowe typy szkół, określa się terminy dotyczące funkcjonowania 

dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych. 

 

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 5 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy 

głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 6 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - Art. 90 ust. 3b ustawy o systemie oświaty wskazuje, że 

placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt. 3, 4 i 10, tj. szkolne schroniska 

młodzieżowe, międzyszkolne ośrodki sportowe i młodzieżowe domy kultury mogą otrzymać 

dotacje z budżetu powiatu. Wobec powyższego rada powiatu decyduje, czy ww. placówki 

otrzymają dotacje na dofinansowanie realizacji swoich zadań. Rada powiatu podejmując 

decyzje o zaprzestaniu przekazywania dotacji dla wskazanych wyżej placówek przyczyni się 

do wygenerowania oszczędności, które mogą być przekazane na realizację zdań oświatowych 

w szkołach prowadzonych przez powiat jarociński.  

W skali roku na schroniska młodzieżowe przekazujemy 200 tys. zł, nie jest to kwota mała. 

Chciałem Państwu powiedzieć, że dopóki w Gminie schroniska funkcjonowały przy szkołach 

podstawowych utrzymywała je Gmina. Na terenie Gminy Żerków jest właśnie w ten sposób 

to rozwiązane. W momencie, kiedy doprowadzono do takiej sytuacji, że schroniska przejęły 

stowarzyszenia, Powiat może, ale nie musi przekazywać dotacji. W skali roku jest to 200 tys. 

zł, uważam, ze nie są to małe środki. Chciałem zwrócić uwagę na międzyszkolne ośrodki 

sportowe i młodzieżowe domy kultury to jest następne w skali roku 400 tys. zł.  

Generalnie można powiedzieć, że to jest 600 tys. zł w skali roku. Część tych środków 

powinno znaleźć się w szkołach ponadgimnazjalnych, dlatego, że osiągają konkretne wyniki  

i te pieniądze powinny się znaleźć tu. A my utrzymujemy w ramach tych pieniędzy SKS  

przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Uważam, że czas, żeby te pieniądze znalazły się 

w naszym budżecie. Swego czasu jak były prowadzone rozmowy z Gminą,  

Pan Wiceburmistrz Gibasiewicz powiedział, że bo na początku była mowa o 200 tys. zł, że  

to w ramach wymiany Powiat otrzyma. Okazało się, że Powiat nie otrzymał żadnej złotówki, 

dlatego przedstawiłem Państwu projekt tej uchwały a także ten projekt uchwały został 

przyjęty przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego stąd chciałbym prosić Państwa o to, żeby  

ta uchwała została przyjęta. 10 lat to jest 6 mln zł, gdybyśmy to odnieśli do naszego budżetu  

i naszych potrzeb to uważam, że te pieniądze powinny znaleźć się w naszym budżecie  

i powinny być wydawane przez Powiat.  
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P. Leszek Mazurek – chciałbym wszystkim uzmysłowić, jaka to jest duża suma.  

Na schroniska w 2006 roku dawaliśmy 30 tys. zł. Teraz Pan Wicestarosta mówi o 200 tys. zł.  

 

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 5 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy 

głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiaru likwidacji w trybie wygaszania 

szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

przy ul. T. Kościuszki 31. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - Konieczność likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

przy ul. T. Kościuszki 31, 63-200 Jarocin wynika z malejącego naboru słuchaczy do tej 

szkoły oraz związane z tym racjonalizowanie poniesionych przez organ prowadzący kosztów 

na zadania oświatowe. W roku szkolnym 2016/2017 w I Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych funkcjonują dwie klasy: jedna klasa I – 6 słuchaczy i jedna klasa II – 10 

słuchaczy. Na terenie Powiatu Jarocińskiego funkcjonuje już w Zespole Szkół Przyrodniczo 

Biznesowych w Tarcach Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Dublowanie szkół przy 

niskich stanach osobowych generuje nieuzasadnione koszty. Słuchacze mają, więc 

zapewnioną możliwość nauki lub jej kontynuowania w ZSP w Tarcach. Podjęcie niniejszej 

uchwały pozwoli w ustawowym terminie przewidzianym w art. 59 ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty, poinformować o zamiarze likwidacji słuchaczy oraz Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty. 

 

Posiedzenie opuścił Radny Sławomir Wąsiewski. 

 

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 4 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy 

głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF.  
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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 4 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy 

głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany budżetu powiatu na 2017 r. 

 

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 4 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy 

głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta -  mam do Państwa bardzo dobrą nowinę, w ramach naszych 

projektów dotychczas mieliśmy 3,5 mln zł na nasze szkoły ZSP nr1, ZSP nr 2 oraz na ZSP-B 

w Tarcach. Chciałbym się pochwalić, że zostaliśmy przez Urząd Marszałkowski zaproszeni 

do następnych negocjacji, w ramach tych negocjacji ZSS pozyska kwotę 900 tys. zł, a z kolei 

licea w „jedynce”, „dwójce” i w „Tarcach” prawie 600 tys. zł. Wszystkie nasze projekty 

zamkną sie kwotą 5 mln zł na doposażenie, jeżeli chodzi o materialną część, ale przede 

wszystkim też staże uczniów, zdobywanie przez nich nowych umiejętności, nowej wiedzy  

w tym zakresie. 5 mln zł przy budżecie 70 mln zł to są duże środki, które nasze szkoły 

pozyskają. Uważam, że biorąc pod uwagę punktację to Zespół Szkół Specjalnych  

ma 117 punktów, punktacja jest wysoka. Negocjacje powinny zakończyć się sukcesem  

i tak samo, jeśli chodzi i o licea, tam są drobne rzeczy do wyjaśnienia, więc uważam, że  

to 1, 5 mln zł dostaniemy. W sumie te wszystkie projekty zamkną się kwotą 5 mln zł.  

 

P. Leszek Mazurek – Panie Przewodniczący Komisji, Panie Przewodniczący Rady, Panowie 

Starostowie, Państwo Radni, Panowie Dyrektorzy. W związku z tym, że zostałem przez 

Zarząd Powiatu zostałem skierowany do innej pracy byłem zobowiązany 3 lutego złożyć 

mandat. Komisarz Wyborczy go wygasił.  Chciałem podziękować za współpracę, przeprosić 

za moje jakieś niezręczności wobec Państwa.  Myślę, że będziemy współpracować na innym 

polu. Życzę powodzenia i dziękuję za współpracę.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – w imieniu całej komisji dziękujemy  

za współpracę i do zobaczenia.  
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Radna B. Włodarczyk – kiedyś w jakiś gremium padło stwierdzenie, że dawniejszy nasz 

internat myślę o tym budynku, tam są mieszkania lokatorskie i że ten budynek ma być 

przejęty przez gminę. Tam była prośba, żeby rozmawiać z mieszkańcami.  

Czy ewentualnie Państwo rozmawiali? Czy możecie podać efekty tych rozmów? 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – akurat się tym nie zajmowałem, to nie była moja działka. 

Wiem tylko, że zostały wystosowane pisma do mieszkańców, ale z tego, co sobie 

przypominam nikt nie był zainteresowany wykupem tych mieszkań.  

Miesiąc styczeń był gorącym miesiącem, więc nie jestem teraz w stanie odpowiedzieć, ale 

myślę, że to jest do sprawdzenia i do przekazania informacji pełnej.  

 

Radny J. Szczerbań – z tego, co wiem, to Ci lokatorzy by chcieli, ale nie mają, za co. 

Dobrze, że wtedy Radę poprosiłem, żeby poczekać, bo gdzie oni pójdą.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – myślę, że wrócimy do tego tematu.  

 

Radna B. Włodarczyk – jeżeli Gmina nadal chce wejść w posiadanie tego budynku  

to co z tymi mieszkańcami?  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – być może Gmina już nie jest zainteresowana tym budynkiem. 

Trzeba będzie się zastanowić nad innymi formami wykorzystania tego budynku, najpewniej 

trzeba będzie wtedy zrobić remont dachu. Zobaczymy, na jakim etapie to jest, bo nie jestem  

w tej chwili w stanie odpowiedzieć. Na dzień dzisiejszy Starosta Pan Bartosz Walczak nie 

zdał nam Starostwa, bo jest na L4, więc czekamy na zdanie kluczy i spraw, na jakim etapie  

to było. Dobrze, że Pani Dyrektor sygnalizuje ten problem.  

 

Radna B. Włodarczyk – rozumiem, że to byłby kolejny trudny temat, ale kiedyś  

Pan Dyrektor przedstawiając plany rozbudowy naprawy w związku z leciem szkoły mówił też 

o dobudowaniu szatni dalej, w związku z tym, że dzieci i młodzieży będzie więcej  

to te szatnie będą potrzebne. To nie są szatnie z prawdziwego zdarzenia, ale na tyle na ile 

mieliśmy możliwość to tyle zrobiliśmy. Nawiązuję do tego, że według mnie, że byłaby bardzo 

dobra rzecz, że tylko mieszkanie po Panu woźnym śp. zapełnić.   

 

 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Edukacji  

i Kultury, p. M. Stolecki zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           

Mariusz Stolecki 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


