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Protokół Nr 41/17 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 26 czerwca 2017 r. w godz. od 15:00 do 15:45 

w Starostwie Powiatowym 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 Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje 

quorum. Zaproponował, aby wprowadzić jako punkt 1: Wybór Wiceprzewodniczącego 

Komisji. Wszyscy Członkowie Komisji wyrazili zgodę. Następnie przedstawił proponowany 

porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

2. Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu. 

3. Sprawozdanie z przebiegu przygotowań do setnej rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego. 

4. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2016 w zakresie działania komisji. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. Pkt.1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – zaproponował na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Pana Marcina Zwierzyńskiego. Nie było innych kandydatur.  

 

Radny M. Zwierzyński – wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – poddał pod głosowanie kandydaturę  

Pana Marcina Zwierzyńskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury. 5 głosowało „za”,  

1 „wstrzymał się” od głosu. 

Wiceprzewodniczącym Komisji został Pan Marcin Zwierzyński. 

 

 

Ad. Pkt.2 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – przedstawił informację o stanie i bazie kultury fizycznej  

i sportu na terenie powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Nie było pytań. 

Komisja informację przyjęła. 
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Ad. Pkt.3 Sprawozdanie z przebiegu przygotowań do setnej rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – mamy kilka propozycji imprez związanych z obchodami 

setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Pierwsza to jest wydanie książki  

pt. „Udział społeczeństwa ziemi jarocińskiej w Powstaniu Wielkopolskim w walce o granicę 

wschodniej Rzeczpospolitej 1918-1921” autora Pana Staszaka. Nadanie imienia Powstańców 

Wielkopolskich szkołom: Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. 1 września 2018 roku 

by to nastąpiło. Po trzecie konkurs plastyczny o tematyce powstańczej zorganizuje szkoła 

podstawowa w Wojciechowie. Po czwarte wystawa objazdowa o tematyce powstańczej  

w szkołach ponadgimnazjalnych. Punkt piąty turniej wiedzy o udziale jednostek jarocińskich 

w działaniach bojowych Powstania Wielkopolskiego. Po szóste konkurs informatyczny 

związany z Powstaniem Wielkopolskim. Po siódme konkurs na film śladami Powstania 

Wielkopolskiego. Po ósme rajd ku czci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919.  

To są propozycje imprez tych, które mają się odbyć, ale program jest otwarty także w każdej 

chwili będzie można go uzupełnić.  

 

 

Ad. Pkt.4 Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2016 w zakresie działania komisji. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Jarocińskiego za 2016 rok w zakresie działania Komisji w formie prezentacji multimedialnej. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 5 do 

protokołu.  

 

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

Z uwagi na brak dalszych głosów zamknął dyskusję i poddał pod zaopiniowanie projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok w zakresie 

działania komisji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”. 

 

 

Ad. Pkt.5 Sprawy bieżące. 
a) Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji  

i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – Zgodnie z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu może utworzyć 

Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego zwaną dalej Radą. Zarząd Powiatu może 

utworzyć Radę jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, na wniosek organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, 

prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu. Zgodnie z art. 41g powołanej 

ustawy organ stanowiący powiatu określa w drodze uchwały tryb powoływania członków 

oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, biorąc 

pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, terminy i sposób zgłaszania 

kandydatur na członków Rady Powiatowej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego 
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funkcjonowania tej Rady. Projekt niniejszej uchwały został skonsultowany z uprawnionymi 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie 

zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag. 

 
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. 

 

 

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

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

załącznik nr 8 do protokołu. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2017 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – czy są jakieś pytania? Otwieram dyskusję. 
 

Radny Sł. Wąsiewski – mam pytanie związane z deklaracjami podatkowymi od 

nieruchomości. Pan Skarbnik wyraził sie, że dyrektorzy mają możliwość rozważenia 

możliwości uwzględnienia podatku. Czy to już jest forma decyzji, z której wynika, że należy 

zapłacić? O ile pamiętam z ustawy o systemie oświatowym, wynika, że placówki oświatowe 

nie płacą podatku. Po trzecie w szkole w Tarcach nie jest naliczana ta deklaracja.  

W związku z tym bym prosił o wyjaśnienie, może przepisy się zmieniły w między czasie.  

Jak ta sprawa wygląda? Do tej pory nie płaciliśmy podatku,  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - do tej pory nie płaciliśmy, aczkolwiek to jest domena 

każdego z dyrektorów szkół. Uważam, że najlepiej, żeby dyrektorzy się wypowiedzieli jak ten 

temat w zakresie budżetu się przedstawia.    

 

Radny Sł. Wąsiewski - dyrektorzy tak, ale prosiłbym pod kątem prawnym czy powinni czy 

nie powinni naliczać? Dom dziecka Górze jest wyjęty z systemu oświaty to nalicza. 

Natomiast tutaj mówimy o oświacie i nie bardzo to rozumiem.  

 

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP nr 1 w Jarocinie – faktycznie jednostki oświatowe są 

zwolnione z podatku, jednakże, jeżeli pomieszczenia szkolne są wynajmowane na działalność 

gospodarczą i z tej działalności placówka uzyskuje dochód to od tej powierzchni należy taki 

podatek odprowadzić. Naliczałem od powierzchni automatów plus wynajmowana 

powierzchnia na sklepik szkolny, oraz powierzchnia, gdzie była wynajmowana sala 

gimnastyczna na zajęcia sportowe.  

 

Radny Sł. Wąsiewski - domyślałem się, ale jak Państwo Dyrektorzy podejdziecie do takiej 

sprawy jak ktoś będzie wynajmował sale gimnastyczną po zajęciach na przykład uczniowie?  

I zapłaci wam 100 zł, czy należy naliczać podatek od wynajmowanych powierzchni?  

Też wpłyną środki na dochody. Nie wiem czy przekazujecie do rady rodziców czy poprzez 
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zarząd powiatu, bo jakby nie było to są dochody własne samorządu i później ewentualnie 

wraca do was? To tez taka sytuacja, żeby nie było, że zdeklarujecie się na automaty, kioski, 

sklepiki, a później ktoś podpatrzy i będzie dochodził dodatkowych roszczeń za inne 

pomieszczenia.  

 

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP nr 1 w Jarocinie - jeżeli pomieszczenia są wynajmowane 

organizacjom non profit, stowarzyszeniom, które nie uzyskują z tego powodu dochodów  

to jest to zwolnione. Jeżeli jest to uczniowski klub sportowy, który pobiera opłaty  

od uczestników i z tego powodu ma dochód to od takiego wynajmu należy podatek 

odprowadzić. Uczniowie są zwolnieni, jakiekolwiek inne stowarzyszenia, które przeznaczają 

dochody na działalność statutową też są zwolnione z opłaty. Ale jeżeli jest to jakakolwiek 

inna instytucja, na przykład zumba, za którą są pobierane opłaty i ma dochód to muszę od tej 

powierzchni podatek odprowadzić.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – ostatnie pytanie mam do Zarządu Powiatu. Powiem szczerze, że jest 

to logiczne z punktu zbierania wszelkich opłat i podatków, ale też nie wiem czy gmina  

za bardzo rygorystycznie nie podchodzi do placówek oświatowych. W związku z tym, czy 

rozważaliście taką sytuację za zatrzymywanie się autobusów przy drogach powiatowych?  

Czy tez nie wprowadziliście opłaty obciążające gminy? Pokazuję pewne absurdy, że lepiej 

usiąść dogadać się i od pewnych podatków odstąpić, bo zarówno po jednej i po drugiej stronie 

można sobie wiele podatków wyszukiwać, ale to nie o to chodzi, żeby uprzykrzać  

czy wprowadzić uciążliwość. Jeśli ktoś się zadeklaruje to musi się wywiązać.  

Jeśli by się okazało, że ta powierzchnia niż zadeklarowana to powstaje problem.  

Proponuję, żebyście spróbowali po naszej stronie poszukać, gdzie można naliczać opłaty  

i pokazać, że to się równoważy. Jeśli nie będzie deklaracji z drugiej strony to byście jako 

Zarząd musieli się wykazać aktywnością.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - problem pojawił się w momencie, kiedy Dyrektorzy naszych 

placówek dostali pismo z Urzędu Miasta i Gminy w Jarocinie, że mają poinformować o ilości 

metrów kwadratowych, które są pod wynajem. Deklarację trzeba było złożyć.  

Nie będziemy się chowali, że nie ma automatów, czy inne rzeczy.  Skoro jest przepis, 

musieliśmy się podporządkować. Pytanie czy możemy iść dalej, ale to jest pewnego rodzaju 

eskalacja, że oni nam, my im. przepisy powinny być przejrzyste, można się zastanowić nad 

wszystkim. Tam gdzie są do pozyskania pieniądze, jest to sprawa otwarta. Deklaracja została 

przez dyrektorów złożona do gminy i z tego tytułu są odprowadzane pieniądze.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - kiedy wpłynęło pismo do szkół?  

 

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP nr 1 w Jarocinie – deklarację trzeba było złożyć do któregoś 

marca, a my dostaliśmy informację, że nie złożyliśmy.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – zgadzam się z radnym Wąsiewskim, że 

należałoby do Gminy Jarocin zwrócić się z prośbą, żeby od tego odstąpili, a jeżeli nie będą 

chcieli to wykazać, że tez możemy naliczać. Nie chodzi o to, żeby robić przepychanki, ale 

dlaczego ma to iść tylko w jedną stronę.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – proponuję teraz, żebyście jako Zarząd złożyli wniosek o umorzenie. 

Wniosek taki należałoby złożyć powołując się na ustawę o systemie oświaty.  
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P. Sł. Adamiak, Dyrektor ZSP-B w Tarcach - z tego powodu nie odpowiedziałem  

na to pismo pozytywnie. Wynajmowanie powierzchni pod automaty czy pod kserokopiarkę 

jest marginesem w działalności szkoły, podstawowym celem jest uczenie młodzieży, a żeby 

mogli się czegoś napić wynajmuje się po bardzo niskiej cenie powierzchnię pod automat.  

Jeżeli chodzi o salę gimnastyczną, to nie wynajmujemy nikomu innemu tylko urzędowi, który 

wynajmuje salę dla mieszkańców wsi. Prosta sprawa nie wynajmować im tej sali i nie płacić 

podatku. Te wynajęcia są bardzo rzadkie, ta powierzchnia służy przez cały czas do młodzieży, 

w małym procencie na inne cele. Szkoła jest placówką oświatową i statutową działalnością 

jest prowadzenie edukacji, a te elementy wpuszczania firm, które świadczą drobne usługi 

uczniom są powiązane z tą edukacją. Jeżeli firmy zarabiają na tym niech płacą podatek 

dochodowy, natomiast szkoła nie czerpie żadnych znaczących dochodów, raczej ceny były 

tak kalkowane, żeby zwracały koszty. Prosiłbym, żeby prawnik rozstrzygnął te kwestię czy 

mamy Mierzyc te powierzchnie czy nie. Wyszedłem z założenia, że podstawowa działalność 

jest nakierowana na edukację młodzieży, dorosłych, a to są drobne, marginalne rzeczy, że 

może opłaci się je wyeliminować i nie płacić podatku. 

 

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 wyczerpnie porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 Przewodniczący Komisji   

     Edukacji i Kultury   

 

                  Mariusz Stolecki   

          

 

Protokołowała: A. Przymusińska 
 


