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Protokół Nr 2/14 

z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 10 grudnia 2014 r. w godz. od 14:00 do 16:30 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30 

 

 *** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – stanowiącą 

załącznik nr 1 do protokołu. Spóźnił się Pan radny Sławomir Wąsiewski 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. Następnie 

przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2013/2014.  

2. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2015 rok w zakresie działania komisji. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1. 

P. T. Kosiński, Dyrektor ZSO w Jarocinie – przedstawił informację na temat osiągnięć uczniów 

w roku szkolnym 2013/2014. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – czy są jakieś pytania do Pana Tomasza? W takim razie 

dziękuję Panie Tomaszu za prezentację. Teraz poprosiłbym o zabranie głosu Pana Marka Sobczaka 

Dyrektora ZSP Nr 1 w Jarocinie.  

 

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – przedstawił informację na temat osiągnięć 

uczniów w roku szkolnym 2013/2014. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – dziękuję Panie Marku, czy są pytania ze strony radnych 

do Pana Marka? 

 

Radny T. Grobelny – może na końcu dopiero.  

 

Radny Z. Kuzdżał – ogólnie. 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – dobrze, chciałem tak, żeby na bieżąco każdy ja ma 

możliwość zapytać, bo potem może wylecieć z głowy. O głos poproszę Pana Witolda Bierłę. 

 

P. W. Bierła, Dyrektor ZSP Nr 2 w Jarocinie – przedstawił informację na temat osiągnięć 

uczniów w roku szkolnym 2013/2014. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – dziękuję Panie Witoldzie. Teraz poproszę o zabranie 

głosu Dyrektora Sławomira Adamiaka.  

 

P. S. Adamiak, Dyrektor ZSP-B w Tarcach – przedstawił informację na temat osiągnięć uczniów 

w roku szkolnym 2013/2014. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
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Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – dziękuję Pani Sławomirze. O głos poproszę Pana 

Grzegorza Maćkowiaka. 

 

P. G. Maćkowiak, Dyrektor ZSS w Jarocinie – przedstawił informację na temat osiągnięć 

uczniów w roku szkolnym 2013/2014. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – dziękuję Panie Grzegorzu.  

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor PPP w Jarocinie – Panie Przewodniczący, Szanowni państwo, my 

uczniów nie mamy, jak Państwo wiecie, natomiast chciałabym się podzielić takimi dwoma 

spektakularnymi rzeczami, które się wydarzyły w poradni w zeszłym roku szkolnym. Pierwsza z 

nich to jest, za oczywiści zgodą Zarządu, wystąpiliśmy do Kuratorium i uzyskaliśmy zgodę na 

rozszerzenie usług dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Także w tej chwili diagnozujmy 

również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dotyczącymi autyzmu i spektrum 

autyzmu. To jest taka dość, powiedziałabym, szeroka działka i rzecz warta opracowania, bo do tej 

pory wszyscy jeździli do Kalisza. A druga to taki sukces odniesiony przez jedną z Pań pedagog 

pracujących u nas, Panią Elżbietę Chlebowską, która w zeszłym roku napisała książkę. Właściwie 

książkę napisała trochę wcześniej. Wydało ją wydawnictwo ogólnopolskie. Książa nosi tytuł 

„Wychowanie. Najtrudniejsza ze sztuk pięknych”. Odbiła się szerokim echem w środowisku 

specjalistów na terenie kraju. Pani Elżbieta brała udział w licznych spotkaniach autorskich 

i debatach na temat wychowania, w Warszawie między innymi organizowanym przez Centrum 

Kopernik, przez miasto stołeczne Warszawa, przez rożne inne wydawnictwa. Między innymi za tą 

książkę została nominowana w zeszłym roku do nagrody „Teofrasta” w zakresie literatury 

popularno-naukowej, wśród grona samych szacownych profesorów z zakresu psychologii 

i pedagogiki. Nie została, że tak powiem, nie wygrała tego plebiscytu, ale była w gronie 10 

najlepszych osób, 5 nawet. Także uważam, że to duży sukces i warto, żebyście Państwo o tym 

wiedzieli. Dziękuję bardzo.   

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – dziękuję Pani Lidio, dziękuję dyrektorom. Pytanie do 

radnych czy mają jakieś pytania do dyrektorów szkół? 

 

Radny T. Grobelny – przede wszystkim bardzo dziękujemy za takie obszerne sprawozdania 

i gratulujemy tutaj jako członkowie Komisji oświaty tych osiągnięć, bo ja tutaj przeglądam 

i słucham. To, co Panowie mówicie to są naprawdę duże osiągnięcia i nie tylko na szczeblu 

gminnym czy powiatowym albo ogólnopolskim. Także tutaj szczere gratulacje. Musze powiedzieć, 

że każda szkoła, która prezentowała swoje osiągnięcia takowe posiada i takowe ma i tym się 

szczyci i bardzo dobrze, bo to buduje dobrą atmosferę w szkole, atmosferę pracy, współpracy 

i dobrej działalności danej placówki oświatowej. Także tutaj jeszcze raz serdeczne gratulacje dla 

wszystkich. Dziękujemy serdeczne również za te obszerne sprawozdania. Jeszcze tutaj będę miał 

taką wątpliwość i pytanie. Mianowicie, ja tu widzę, że Pan dyrektor z Tarc przedstawił szczegółowe 

wyniki zdawalności matur i średnich.  Teraz proszę mnie tutaj oświecić, Panie Dyrektorze, czy 

takowe były w drugim półroczu? Bo ja nie byłem tutaj w Komisji oświaty dotychczas. Czy były 

takie sprawozdania już przedstawiane w drugim półroczu? Czy tym Komisja się zajmowała? Czy 

będzie dopiero? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – było podsumowanie już. Panie Przewodniczący, 

Szanowni Państwo, takie opracowanie jest co roku robione. Ono było także przedkładane, nie tylko 

na komisji, ale także na sesji. Także każdy powinien w swoich materiałach mieć. To dotyczy 

wszystkich szkół. Jest to podsumowanie po prostu, nie pamiętam ile stron było tego podsumowania, 
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ale w miarę obszerne, od zatrudnienia po uzyskiwane wyniki. Także jeśli Państwo oczywiście 

potrzebują takie opracowanie to żaden problem, żeby udostępnić na nowo przez wydział. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – dziękuję. 

 

Radny L. Mazurek – ja tutaj chciałbym się tutaj przyłączyć do tego, co tutaj już Pan radny 

Grobelny powiedział, ale patrząc i słuchając, jak Państwo zdawaliście relację z tych wyników to 

chciałbym powiedzieć, że jednak w poprzednich kadencjach te wszystkie inwestycje związane ze 

sportem, z infrastrukturą sportową, a było ich dużo, bo śliczne boisko w Liceum, odremontowana 

hala w ZSP Nr 1, hala w Tarcach, boisko w ZSP Nr 2, hala sportowa w ZSP Nr 2. widać, że ta 

infrastruktura i tu dzięki Państwu radnym, bo niektórzy z Państwa w tamtych kadencjach zasiadali 

w Radzie, te obiekty, które powstały, teraz jakby gwarantują takie dobre wyniki. Skoro jeszcze 

jesteśmy przy rywalizacji, to prosiłbym Dyrektorów, bo Pan Dyrektor Kosiński pokazał, że szkoła 

w tym całym rozliczeniu zawodów, zajęła drugie miejsce. Pozostali Dyrektorzy jakby tego nie 

podali na szczeblu wojewódzkim. To bym można było ewentualnie też podać, żebyśmy byli 

zorientowani, na jakim poziomie te szkoły się znajdują. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję bardzo.  

 

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – tutaj a propos  tego, co powiedział Pan Leszek 

Mazurek, ja podawałem na początku. Moja szkoła w tej klasyfikacji zajęła miejsce 16. Ja tylko 

powiem, że sklasyfikowanych prawie 300 szkół. Także tu myślę, że i drugie i 16 miejsce to są takie 

bardzo znaczące osiągnięcia.   

 

P. W. Bierła, Dyrektor ZSP Nr 2 w Jarocinie – my 23. 

 

P. T. Kosiński, Dyrektor ZSO w Jarocinie – odnośnie tej klasyfikacji, jeżeli chodzi o rywalizację 

tutaj szkół ponadgimnazjalnych to chciałem powiedzieć, że nie jest takie ważne 2, 16, 23, jako 

powiat jarociński wygraliśmy tę klasyfikację. Dziękuję bardzo. I to niech się liczy ten wynik 

wspólny, najważniejszy.  

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – dziękuję. Również tutaj pogratuluję Dyrektorom za te 

osiągnięcia.  

 

Ad. pkt.2.  

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – przedkładam do zaopiniowania projekt budżetu powiatu 

na 2015 rok w zakresie działania komisji. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił projekt budżetu na 2015 rok w zakresie działania 

komisji w formie prezentacji multimedialnej.  

Projekt stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Slajdy stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – dziękuje Panie Skarbniku. Czy Państwo radni mają 

jakieś pytania odnośnie budżetu? Nie ma żadnych pytań. W takim razie przejdziemy do 

zaopiniowania projektu budżetu na rok 2015 w zakresie działania komisji. Kto z Państwa radnych 

jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest 

„przeciwny”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji, wszyscy głosowali „za”.  

Projekt budżetu powiatu na 2015 rok w zakresie działania Komisji został pozytywnie 

zaopiniowany. 
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Ad. pkt. 3. 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r. w zakresie działania Komisji. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – dziękuje Panie Skarbniku. Czy Państwo radni mają 

jakieś pytania? Nie ma żadnych pytań. W takim razie przejdziemy do zaopiniowania projektu 

uchwały w zakresie działania komisji. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Dziękuję. 

Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji, 8 radnych głosowało „za”. 

 Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – teraz chciałem przejść do kolejnego punktu, 

a właściwie planu pracy Komisji Edukacji i Kultury. Czy każdy z radnych ma ten plan? Chciałem 

tylko dodać, że w styczniu Dyrektor Kosiński chciał zrobić spotkanie i zaprasza wszystkich do 

Liceum. Także, żeby Państwo sobie zaznaczyli, że kolejne spotkanie odbędzie się w ZSO.  

 

Radny M. Drzazga – ja myślę, że w każdym przypadku jak będzie informacja o działalności 

poszczególnych szkół to w tych szkołach się spotkamy.  

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – czy Państwo radni, Dyrektorzy, goście mają jeszcze 

jakieś pytania albo propozycje zmiany tej tematyki? 

 

Radny J. Szczerbań – w między czasie złożymy gdyby były. 

  

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – teraz chciałbym zatwierdzić plan pracy Komisji. Kto  

jest „za” pozytywnym zatwierdzeniem planu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto 

jest „przeciwny”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji, 8 radnych głosowało „za”. 

 Plan pracy Komisji na 2015 rok został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – jeszcze chciałem tutaj dodać, że dzisiaj mieliśmy 

wybrać Wiceprzewodniczącego Komisji, ale tu stwierdziliśmy, że na razie się wstrzymamy, dopóki 

skład Rady się nie wykrystalizuje. Z mojej strony wszystko. Dziękuję za przybycie. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono. 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Edukacji i Kultury 

 
 Mariusz Stolecki 

Protokołowała:  

K. Józefiak 


