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Protokół Nr 43/17 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 22 sierpnia 2017 r. w godz. od 15:00 do 15:20 

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 Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowują 

quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2016/2017. 

2. Ocena wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2016/2017 oraz 

rozeznanie potrzeb w tym zakresie na rok 2018. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca 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 po konsultacjach. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyłączenia  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozwiązania 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok. 

7. Sprawy bieżące. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – w związku z prośbą 

Pana Skarbnika proszę, aby punkt 6 rozpatrzyć jako pierwszy. 

 

Ad. pkt. 6 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

działania Komisji. 

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 7 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad. pkt.1. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2016/2017.  

Informacje stanowią załączniki nr, 4, 5, 6, 7,8 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – wszyscy na pewno zapoznali się  

z materiałami. Proszę Dyrektorów, jeśli by chcieli dopowiedzieć coś do informacji, bo nie ma 

sensu powtarzać tego, co w materiałach otrzymaliśmy. Czy Radni mają jakieś pytania do 

Dyrektorów? Nie widzę. 

 

Komisja informacje przyjęła. 

 

Ad. pkt. 2 Ocena wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2016/2017 oraz rozeznanie 

potrzeb w tym zakresie na rok 2018. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – zapoznaliśmy się z informacją przy okazji 

punktu pierwszego. Prosiłbym, aby na następne posiedzenie Komisji pozostałe szkoły 

przedstawiły zarys kosztów. Czy ktoś ma pytania do Dyrektorów? Nie widzę, 

 

Komisja informacje przyjęła.  

 

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

Powiatu Jarocińskiego zmieniająca 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 po konsultacjach. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – jest to uchwała, którą już podejmowaliśmy, ta uchwala 

pojawiła się po raz wtórny w zakresie Młodzieżowych Ośrodków Sportowych, dlatego, że  
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w poprzedniej uchwale pojawiła się drobna literówka. W zdaniu, gdzie mówimy o ustawie 

art.90 ust 3b i pojawiła się 2 w poprzedniej ustawie. Zamiast 3 b było 2b. w uzasadnieniu była 

poprawna cyfra, ale ze względu na ostrożność stwierdziliśmy, że lepiej po raz wtóry 

przeprowadzić tą uchwałę niż ktoś mógłby postawić zarzut i Regionalna Izba cofnęłaby nam 

to z powrotem. Nie wykluczam, że po rozmowach z Regionalną Izbą Obrachunkową 

stwierdziliśmy, że lepiej wywołać nową uchwałę. Chcieliśmy wnioskować o sprostowanie 

błędu literowego, ale doszliśmy do wniosku, że zawsze byłby to można podważyć, stąd 

prośba do Państwa, żeby tą uchwałę przyjąć ze względu na drobną literówkę.  

 

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 7 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad. pkt. 4 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyłączenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Jarocinie spowoduje organizacyjne wyodrębnienie szkoły ze wspólnej struktury  

i jest niezbędnym warunkiem poprzedzającym likwidację zespołu szkół. 

 
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 7 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad. pkt. 5 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie 

przy ul. T. Kościuszki 31. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 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 7 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad. pkt. 7. Sprawy bieżące. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - pamiętacie inicjatywę ze strony Pana 

Przewodniczącego Mariusza Stoleckiego, żeby dyrektorzy zwrócili uwagę, dlaczego młodzież 

nie przystępuje do matury. Muszę pochwalić, że Pan Dyrektor Sobczak stanął na wysokości 

zadania, wyłonił kilku takich, którzy nie chcieli przystąpić do matury. Jednego już było przed 

wysłaniem listy zatwierdzającej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dziękuję Panie 

Dyrektorze za to. Jak sie okazało po rozmowie z Panem Dyrektorem przystąpili i zdali  

ci wszyscy, którzy mieli wątpliwości, pozdawali? Panie Stolecki jako szef Rady dziękuje. 

Jeszcze raz panie dyrektorze dziękuję, że jest pozytywnie, że pozdawali maturę, myślą  

o studiach.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – dziękuję Panie Janie, również przyłączam 

się do podziękowań, Panie Marku myślę, że pozostali Dyrektorzy szkół również stanęli  

na wysokości zadania i pilnują, żeby do takich sytuacji więcej nie dochodziło. Jeżeli jakiś 

uczeń jest słabszy z jakiegoś przedmiotu to nie powinno go eliminować żeby zdawał maturę  

z innego, bo, może być fachowcem w jednej konkretnej dziedzinie, nie możemy blokować 

dalszego rozwoju. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – chciałem poinformować, że na ręce Pana Teodora 

Grobelnego Starosty w dniu 14 sierpnia wpłynęło pismo Pana Kosińskiego – Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie: „Uprzejmie informuję, że z dniem  

31 sierpnia 2017 roku rezygnuję z pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie”. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pan Dyrektor, 

mimo, że składa rezygnację nadal będzie na stanowisku przez 3 miesiące. Wynika to z tego, 

że mimo, że pozostaje nadal w stosunku pracy, jeśli chodzi o liceum ogólnokształcące.  

Art 38 ustawy o systemie oświaty mówi wyraźnie, że organ, który powierzył nauczycielowi 

stanowisko Dyrektora szkoły, placówki w przypadku złożenia przez nauczyciela rezygnacji 

odwołuje go z tego stanowiska po upływie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

O tym został poinformowany Pan Tomasz Kosiński, był tym faktem zaskoczony, my nie 

zmienimy ustawy o systemie oświaty, musi być zachowany 3 miesięczny okres 

wypowiedzenia.  

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji   

     Edukacji i Kultury   

 

                  Mariusz Stolecki   

          

 

Protokołowała: A. Przymusińska 
 


