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Protokół Nr 8/15 

 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury  

odbytego w dniu 23 marca 2015 r. w godz. od 14:30 do 15:45  

w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie 
 

 

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

załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Leszek Mazurek. 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. Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1. 

P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie – przedstawił 

informację o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie w formie 

multimedialnej. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 4 do 

protokołu. Następnie poprosił radnych do obejrzenia wystawy dotyczącej wszystkich kierunków 

kształcenia:  

• technikum: elektryczne i elektroniczne z przysposobieniem: odnawialne źródła energii, 

mechaniczne z przysposobieniem pożarniczym, technikum pojazdów samochodowych, technikum 

hotelarstwa oraz usług fryzjerskich z elementami kosmetologii;  

• liceum ogólnokształcące: z przysposobieniem wojskowym oraz policyjno - prawnym;  

•   szkoła zasadnicza (wszystkie zawody). 

 

Komisja przyjęła informację. 

 

 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, p. M. Stolecki - przechodzimy do zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2015 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, p. M. Stolecki - dziękuję. Przechodzimy do 

głosowania.  

 

 

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie, 6 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Następnie Członkowie Komisji udali się na zwiedzanie szkoły. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Edukacji  

i Kultury, p. M. Stolecki zamknął obrady.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

           

Mariusz Stolecki 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


