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Protokół Nr 10/15 

 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury  

odbytego w dniu 25 maja 2015 r. w godz. od 14:30 do 16:20  

w Klubie Urzędu Miejskiego w Jarocinie 
 

 

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

załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Zbigniew Kuzdżał.  

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. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016. 

2. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1. 

P. Marek Tyrakowski, Wicedyrektor ZSO w Jarocinie – przestawił ofertę Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie na rok szkolny 2015/2016.  

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

P. Marek Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – przestawił ofertę Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie na rok szkolny 2015/2016.  

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

P. Witold Bierła, Dyrektor ZSP Nr 2 w Jarocinie – przestawił ofertę Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie na rok szkolny 2015/2016.  

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. Sławomir Adamiak, Dyrektor ZSP-B w Tarcach – przestawił ofertę Zespołu Szkół 

Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach na rok szkolny 2015/2016.  

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję wszystkim 

Dyrektorom. Czy ze strony Państwa radnych pytania jakieś do Panów Dyrektorów? 

 

Radny L. Mazurek – Panie Przewodniczący, Panowie Dyrektorzy, Państwo radni, miałbym taką 

sugestię do Panów Dyrektorów, ewentualnie o uzupełnienie tych materiałów. O co mi chodzi? 

Dyrekcja ZSO bardzo jakby obszernie to wszystko nam pokazała, najobszerniej, chociaż wszyscy 

Panowie Dyrektorzy żeście to zrobili bardzo dobrze, ale mam jakby taką propozycję, aby pozostali 

Dyrektorzy uzupełnili też o regulamin przyjęć do swoich szkół. Bardzo często będzie się pojawiały 

sugestie, pisma do radnych, że ktoś nie został przyjęty itd. Czytelne jest, jak jest regulamin i my 

mamy na wszystkie uwagi wpływające do Starostwa czy do nas radnych, możemy od razu 

odpowiadać. To jest jedna jakby sugestia. Druga sprawa, to jest sprawa przyjęć, czy nie można by 

pokazać, mielibyśmy w jednym dokumencie symulację przyjęć w roku 2014/2015, ile było osób 

przyjętych do szkoły i zrobić taką symulację na 2015/2016 w najlepszym stopniu. Tak, jak tu 
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proponujecie Państwo Dyrektorzy, przyjąć tą maksymalną ilość i porównać, ilu uczniów 

przyjmowaliśmy w roku 2014/2015, ile jest zaplanowane na rok 2015/2016. My będziemy mieli 

porównanie jak to wygląda. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa to wiem, że Państwo Dyrektorzy 

wszyscy walczycie o uczniów, kiedyś to było robiono, teraz też jest robione. Co żeście Państwo 

zrobili, żeby pozyskać uczniów z innych powiatów? Bo w naszym powiecie my mamy ustaloną 

liczbę uczniów, wiem, ilu tych uczniów może do naszych szkół trafić, ale zawsze, wiem, że to było 

robione, wszyscy prowadzili jakieś działania, aby uczniów do naszych szkół ponadgimnazjalnych 

zdobyć. To bym też prosił o taką informację, co żeście Państwo zrobili w tym kierunku, aby 

pozyskać dodatkowych uczniów z tych powiatów ościennych? Dziękuję.   

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – ja może odpowiem od razu na te trzy pytania. 

Regulamin przyjęć jest na stronie internetowej każdej szkoły. Także tu nie ma żadnych wątpliwości 

i wydaje mi się, że wszystkie zastrzeżenia raczej są składane na ręce Dyrektora, a nie na po prostu 

ręce radnych. Ja nie wiem czy warto drukować materiały, skoro każdy może wejść na stronę i w 

razie czego ten materiał jest, jeśli chodzi o regulamin przyjęć.  

 

Radny L. Mazurek –  nie byłem zorientowany, jeżeli rzeczywiście jest regulamin to nie ma 

problemu.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – jest na stronie każdej szkoły, to jest obowiązkiem, 

dlatego, że uczniowie muszą spełnić jakieś warunki, a później muszą się odnieść do samego 

regulaminu, stąd na stronie każdej ze szkół są regulaminy. Jeśli chodzi o demografię, ta demografia 

jest każdego roku analizowana, także taką analizę możemy udostępnić, bez żadnego problemu za 

ostatnie lata. Muszę powiedzieć, że więcej uczniów przychodzi z ościennych powiatów, niż 

odchodzi z naszego powiatu, także oferta jest na tyle dobra, że można powiedzieć, że zawsze mamy 

2 lub 1,5 oddziału więcej w stosunku do tego, co myśmy stracili po przez uczniów, którzy 

odchodzą. 

 

Radny L. Mazurek – dobrze by było znać tą liczbę i w poszczególnych szkołach jak to wygląda. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – ale to nie jest problem, bo to możemy z wydziału 

w każdej chwili po prostu taką informację wyciągnąć. Z uwarunkowań demograficznych jedynie 

mamy na dzień dzisiejszy taką informację, że w sumie mogłoby nam zabraknąć koło 50-60 uczniów 

to są jak gdyby 2 oddziały, na tyle jest demografia na terenie powiatu jarocińskiego. Ale myślę, 

odpowiadając od razu na trzecie pytanie, w jaki sposób dyrektorzy podeszli do tego tematu, 

żeby z ościennych powiatów trafili uczniowie do nas. Po pierwsze był zorganizowany konkurs 

filmowy, „Szkoła oczami naszych uczniów”. Ściągaliśmy tutaj, były nawet bezpłatne autobusy 

skierowane do gimnazjów, czy w Chociczy,  czy w Dobrzycy, czy w Koźminie. Staraliśmy się 

trafić do wszystkich. Były wydawane i opłacane przez powiat gazetki z reklamą rzucone na 

ościenne powiaty, informacja w Japiku. Dyrektorzy odwiedzali również gimnazja, nie tylko 

związane z naszym terenem, ale terenem innych powiatów. Wydaje mi się, że dobry jak gdyby 

przyczynek do pozyskania uczniów z terenu powiatu wrzesińskiego jest chociażby uruchomienie 

linii autobusowej na trasie Jarocin-Orzechowo-Pięczków, tamte rejony. Także tu możemy pozyskać 

dodatkowych uczniów, którzy byli zainteresowani kierunkami, które są po prostu w ofercie 

składanej przez naszej szkoły, a ze względu na dojazd było to utrudnione. Ale jest to plusem, że ta 

linia komunikacyjna będzie działać, także myślę, że zrekompensuje nam to w tym przypadku 

ubytek demograficzny, jeśli chodzi o uczniów. A oprócz tego uważam, że te wszystkie działania, 

które były podjęte przez Dyrektorów w sposób bardziej intensywny nawet niż w ostatnich latach, 

też powinny przynieść określony skutek. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że Dyrektorzy w jakiś 

sposób i tak się pozabezpieczali, chociażby z tego względu, że zawsze jakaś górka w nadgodzinach 
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była na wszelki wypadek. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w iluś tam przypadkach albo 

było zwolnienia albo też po prostu była ograniczona ilość godzin, ale to wynika z demografii, z 

niczego więcej. Gdyby była możliwość więcej uczniów pozyskać, to nie ma żadnego problemu. Z 

resztą tak samo Pan Dyrektor Sławek Adamiak z Tarc często też się zabezpiecza na wszelki 

wypadek czy wypowiedzeniami, czy też zmianami umowy, bo każdy sobie zdaje sprawę, że różna 

sytuacja może być, a każdy z nas, jeśli chodzi o Dyrektorów oczywiście musi powiadomić związki 

zawodowe i oprócz tego dotrzymać wszystkie terminy związane z tym, że można dawać w razie 

czego wypowiedzenia czy wypowiedzenia zmieniające ilość godzin, do końca maja. Także ze 

strony Dyrektorów te wszystkie warunki zostały spełnione. Tyle się mogę wypowiedzieć, jeśli 

chodzi o regulamin, demografię i reklamę, ale w zakresie demografii możemy takie zestawienia 

zrobić. Z tymże prosiłbym Państwa o chwilę cierpliwości, bo tobym dopiero te zestawienia 

dotyczące roku szkolnego 2015/2016 po tym, jak zobaczymy jaki nabór będzie. Bo na dzień 

dzisiejszy to nikt nie potrafi odpowiedzieć, a poza tym jako oświatowcy wszyscy wiemy, że 

praktycznie rzecz biorąc każdego roku we wrześniu i tak musimy wprowadzić aneksy do naszych 

arkuszy organizacyjnych, dlatego, że nie ma innej możliwości, nie jesteśmy w stanie przewidzieć 

wszystkiego na dzień dzisiejszy.  

 

Radny L. Mazurek – nie wiem, czy Pan mnie dobrze zrozumiał, bo pytanie było do Dyrektorów, 

właśnie o to mi chodzi, żebym znał plan i potem różnicę rzeczywistego naboru, bo planują Państwo 

Dyrektorzy. To maksymalne w planach, żeby podali i potem żebyśmy mogli porównać jak 

wyglądało to rzeczywiście, więc to musiałoby być wcześniej zrobione, niż nabór, bo nabór, 

powiedzmy, kończy się 8 lipca, będzie trwał jeszcze do pierwszych dni września, jak to w praktyce 

wygląda, ale wtedy już ten rzeczywisty nabór porównamy sobie z tym, co Dyrektorzy planowali. 

To jest moja sugestia. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – oczywiście, nie wiem, czy Pan zwrócił uwagę, że 

Pan Marek Sobczak na przykład powiedział, że w jednym przypadku, jeśli chodzi o ten kierunek 

ma wakat, bo on nie wie czy zrobi nabór czy nie, jak będzie zainteresowanie. Pomimo tego, że była 

reklama, było to przedstawiane także w formie prezentacji, czy w formie płytowej, jak sobie 

przypominam, pewne rzeczy były przekazywane do gimnazjów, to nikt nie jest w stanie 

powiedzieć. Bo, proszę Państwa, trudno sobie wyobrazić, że jeśli będzie nabór na przykład 

składający się z 4 czy 6 uczniów, żebyśmy otwarli kierunek, bo to się mija z celem. Trzeba sobie 

zdawać sprawę, że w przypadków przedmiotów ogólnokształcących jest możliwość połączenia, ale 

w przypadku przedmiotów zawodowych, gdzie jest gro tych samych godzin to nie ma już takiej 

możliwości łączenia. Także tu zaczyna się problem, ale cały czas pytanie jest zasadnicze, czy mamy 

dokładać do szkół i w jakim zakresie? Bo ja bym chciał, żebyśmy do szkół bardziej nie dokładali, a 

dokładali na ich doposażenie. Dlatego, że jak sobie Państwo zdają sprawę z tego, że jeśli chodzi 

akurat przede wszystkim o szkoły kształcące w różnego rodzaju zawodach czy technikach, tam są 

koszty.  

 

Radny L. Mazurek –  nasuwa się następne pytanie, jak Pan Dyrektor powiedział, że nie chcemy 

dokładać do szkół, do oświaty, to bym się musiał spytać, a ile z oświaty zabieramy na inne 

działania? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – myślę, że nie jestem w stanie w tej chwili 

odpowiedzieć, bo uwzględniając oświatę musiałbym powiedzieć także, że w ramach tej oświaty jest 

finansowanie na przykład Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, także nie mówimy stricte tylko 

i wyłącznie o sferze oświaty, jest do Poradnia, a praktycznie rzecz biorąc można powiedzieć, 

że wydział, który zajmuje się oświaty też powinien być utrzymywany z tych pieniędzy a nie 

z pieniędzy Starostwa czy pozyskanych z innych środków. To jest bardziej drobiazgowe 
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rozliczenie, ale to jest wszystko do zrobienia. Myślę, że jeśli Państwo pamiętają, jak szkoły 

wyglądały, jak się zmieniały przez te wszystkie lata w poszczególnych kadencjach, to widać, że te 

pieniądze są przeznaczane na szkoły. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę środki unijne, a przede 

wszystkim to, co zapowiedziało MEN, że raczej te środki mają być wydawane prozawodowo, więc 

jest możliwość wejścia w projekty i ja nie ukrywam, że po prostu w projekty będziemy wchodzi, 

liczę tu na bardzo dobą współpracę Dyrektorów w tym zakresie, bo tu możemy pozyskać pieniądze 

na doposażenie przede wszystkim. Dziękuję.  

 

Radny S. Wąsiewski – jeśli można jedno pytanie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 

ja może trochę jakby pokryję się z pytaniem Pana radnego Leszka, bowiem w tych wszystkich 

zestawieniach, w tych informacjach Panów Dyrektorów, w pociągu czytałem te materiały, brakuje 

mi takiego złączenia czyli z wydziału od Pana Mirka byłoby dla nas wskazane pokazanie oświaty 

w ramach całego powiatu, jako całości. Rzeczywiście, Pan Leszek podnosił, istotne by było po 

pierwsze, stan, ile oddziałów mamy na dzisiaj, w kończącym się roku szkolny, ile oddziałów 

planujemy otworzyć w przyszłym roku, od września. Ta różnica między innymi jest u Pana 

Dyrektora w liceum, Pan wyjaśniał, z czego to wynika. Na taką analizę idealnie by było jakbyśmy 

nałożyli prognozę demograficzną i prognozę demograficzną, ja podpowiadam, dobrze by było, żeby 

opracować nie roczną tylko przynajmniej 5- 10 letnią, bo urządzenia mamy, wszystko możemy 

zrobić i wtedy możemy na oświatę zupełnie inaczej spojrzeć. Jeśli byśmy mieli tą prognozę, z 

prognozy by wynikało, że rzeczywiście demografia się załamuje, ale za dwa lata na przykład się 

podnosi, czy za następny jakiś okres czasu to również Panom Dyrektorom dałoby możliwość co do 

planowania współpracy z nauczycielami. Można podpowiadać, że ograniczam ci godziny, ale 

słuchaj za dwa-trzy lata te wskaźniki się podniosą, bowiem tych oddziałów przybędzie. To jest 

zupełnie inna informacja, a nie taka podawana ad hoc, że muszę Cię zwolnić, bo w tym roku nie 

mam oddziału. Wszelkie jakieś zestawienia, materiały, jak mamy przygotowywane to ja abym 

prosił, żebyśmy my jako radni dostawali cały obraz oświaty, zarówno i w inwestycjach, Panowie 

Dyrektorzy pięknie przedstawiają, ale też zsumowane w ramach powiatu wydaliśmy tyle i tyle, w 

każdej szkole tyle i tyle. Już nie mówię, być może jakby ktoś się pochylił, nawet koszt kształcenia 

mógłby pokazać w poszczególnych placówkach, z uwzględnieniem struktury, bo trudno porównać 

szkołę licealną ze szkołą zawodową czy ze szkołą specjalną, ale żebyśmy mieli na przykład w 

odniesieniu dok innego powiatu, jak to u nas się kształtuje, a jak gdzie indziej. Dziękuję bardzo. 

 

Radny T. Grobelny – wiadomo, że już się rozpoczął nabór i nie wiem czy już odpowie Pan 

Dyrektor ZSP Nr 1, czy już na tą mechatronikę są jakieś przymiarki? Czy coś Pan na te temat wie? 

To by było pierwsze pytanie. Jeśli jesteśmy tutaj też przy tym ZSP Nr 1, bardzo mnie cieszy, że w 

każdej klasie technikum jest rozszerzenie z matematyki. Czy Pan też to skomentuje, czy to jest 

potrzebą podyktowane? 

 

P. Marek Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – tak, matura z matematyki jest 

obowiązkowa i w tym kierunku wychodzimy, żeby przygotować i też nie ukrywam, że dużo 

uczniów kończąc technikum też wybiera się na politechnikę, a tam też ta matematyka jest 

potrzebna, dlatego ta matematyka pojawia się w każdym kierunku kształcenia w technikum. Proces 

rekrutacji w technikum on przebiega w ten sposób, że najpierw uczniowie pobierają skierowanie do 

lekarza, żeby przynieść zaświadczenie o braku przeciwskazań, jeżeli chodzi o naukę w tym 

kierunku, akurat lekarz, który wygrał tutaj te badania na terenie powiatu jarocińskiego rozpoczął od 

dzisiaj te badania, ale  my jako szkoła, robimy sobie zestawienie ile takich skierowań na takie 

badanie wydaliśmy w danym kierunku i na mechatronika jest wydanych 20 takich skierowań. 

Dzisiaj po raz pierwszy Pani doktor przyjmuje. Po takim badaniu uczeń z zaświadczeniem o braku 

przeciwskazań przynosi resztę dokumentów. Dzisiaj wiem, że już po tych badaniach trzy osoby 

przyniosły podania o przyjęcie na kierunek mechatronika w pierwszym wyborze, bo to też jest 
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istotne, który wybór uczniowie przedstawiają. Dzisiaj wpłynęły trzy podania, ale tak naprawdę 

dzisiaj dopiero rozpoczęły się badania, te proces jak gdyby, myślę, że w tym tygodniu nabierze 

intensywności.  

 

Radna B. Włodarczyk – Panie Przewodniczący, ja po prostu w dalszym ciągu jestem trochę 

zaniepokojona tym, co się dzieje w ogólniaku na Kościuszki, dlatego, że ta szkoła kiedyś miała 

naprawdę bardzo dużo uczniów. Był jeden taki sezon, kiedy mieliśmy ponad 1000 uczniów, gdzie 

po prostu Ci uczniowie, którzy naprawdę mieli jakieś tam problemy i poniżej 80 pkt. to wiadomo, 

że się do „licka” na Kościuszki na dostali, ale nie ograniczaliśmy tego górnego pułapu, że dajmy na 

to od 100 czy 150 czy 180 jak w Poznaniu, dlatego, że uważaliśmy, że szkoła jest po to, żeby 

podała rękę uczniowi. Jeżeli on będzie chciał to on zawsze jakieś miejsce znajdzie. Ja, muszę 

powiedzieć, że jestem dumna z tego, że mimo, że żeśmy takiej górnej czy dolnej granicy nie 

stawiali, jako Rada Pedagogiczna, mieliśmy dużo uczniów zdolnych, było bardzo dużo uczniów 

średniaków, było mniej uczniów mało zdolnych, ale pracowitych. Proszę sobie wyobrazić, że 

szkoła od dawna cieszy się taką renomą, że po prostu mają nasi absolwenci co roku 3-4 zjazdu 

rocznicowe roczników różnych, czy to 50-latków, czy 40-latków czy 30-latków i często, kiedy 

jestem zapraszana i bywam na tych uroczystościach, to mam duże oczy, ale mam jeszcze większe, 

kiedy patrzę na byłych naszych absolwentów, którzy jako tako sobie zdali tą maturę, a okazało się, 

że w życiu sobie lepiej radzą jak ja, zwykły nauczyciel. Zastanawiam się, dlaczego ten „licek” w tej 

chwili będzie liczył tylko 15 oddziałów. Jestem jak najbardziej za tym, żeby po prostu 

kontynuować, a nawet, to, co Dyrektorzy robią, poszukiwać kształcenia w poszczególnych 

zawodach. Bo to się teraz okazało, że swego czasu trend był na to, żeby 90% ma zdać maturę i 

wszyscy na studia, a nam są potrzebni typowo ludzie z dobrym, technicznym, zawodowym 

wykształceniem, nie tylko w Polsce, ale wiadomo, że ktoś kto ma dobry zawód techniczny 

poszukiwany jest od Anglii począwszy, przez Niemcy i inne kraj skończywszy. Ale jestem również 

za tym, żeby nie ograniczać tylko do 15 oddziałów „licka” na Kościuszki, to jest konkretny 

przypadek. Kiedy zaczynałam swoją karierę tutaj, to były technika, zawsze się mówiło technikum 

drzewne, technikum takie, szkoła zawodowa taka, tam nie było klas o profilu, że tak powiem 

ogólnym, czyli rodzaj liceum. Potem przyszedł okres, że zadomowiło się liceum w Zespole Nr 1, w 

Zespole Nr 2, dwa oddziały, bo i wojskowy i ten pożarniczo-policyjny i zgoda, ale nie powinniśmy 

ograniczać tej możliwości. Chcesz iść do „licka”, proszę bardzo, nie dasz sobie rady to w ciągu 

roku były wędrówki. Przychodzili do mnie uczniowie od was, jak miałam miejsce to ich oczywiści 

zabierałam. Były sytuacje takie, że kolega, koleżanka chodził do technikum, szli tam, a więc moim 

zdaniem powinniśmy wrócić do tej tradycji. To jest jedna sprawa, a druga jest taka, że chciałbym 

wiedzieć, po tych wszystkich tutaj organizacyjnych planach, ile nauczycieli w poszczególnych 

Zespołach będzie zwolnionych? Jak to będzie wyglądało? Bo mówi się o tym, że w tym 

popularnym „licku” tam chyba 2-3 osoby, kroi się, ja to mówię, Panie Dyrektorze przepraszam, ale 

jeżeli taka jest sytuacja, że mniej oddziałów to też nie powinno być, bo chyba się zarządzenie nie 

zmieniało, Panie Dyrektorze, dwóch wicedyrektorów. Ja ciągnęłam z Panem Kunzem robotę przez 

22 lata, na końcu mojej kariery jako dyrektora, przez ostatnie trzy lata dostałam drugiego 

wicedyrektora Panią Dorotę Andrzejewską, 22 lata po prostu byłam i z Panem Wantuchem i potem 

z Panem Kunzem. To też grozi chyba spadek jednego etatu wicedyrektora. Chciałbym też wiedzieć 

jak to się przedstawia potem w tym rozrachunku po prostu rocznym, bo uważam, że nie może być 

takiej sytuacji, że w jednej szkole mamy nadgodzin naprawdę dużo, a w drugiej szkole okazuje się, 

że nawet tych 18. Ja rozumiem, jest demografia i demografia jest taka, a nie inna, jesteśmy miastem 

powiatowym, gdzie każdy szarpie i szuka tych uczniów i to potem jest na przykład u kolegi Sławka, 

bo właściwie do końca nie wie na czym stoi.  

 

P. Sławomir Adamiak, Dyrektor ZSP-B w Tarcach – nikt nie wie teraz, w tej  chwili to chyba 

nikt nie wie do końca. Próbowaliśmy różnych metod, już w końcu kilka lat tam pracuję, szkoła też 
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przechodziła różna etapy, w pierwszym momencie mieliśmy technikum, potem były licea 

profilowane, potem ogólniak. Z resztą tu za czasów Pana Wąsiewskiego to ja dostałem zakaz 

otwierania ogólniaka. Było rzeczywiście tak, jak tutaj Pani Dyrektor wspomniała, że przychodzili 

do Tarc, bo ja miałem język angielski, przychodzili do nas się zapisywać, a w październiku, w 

listopadzie uciekali na Kościuszki. Taką metodę po prostu sobie znaleźli uczniowie, że jak tam było 

za ciasno, ogólniak już nie przyjmował, to przyjmowali się w innych szkołach, a potem w trakcie 

roku mieli prawo się przenosić to się przenosili.  

 

Radna B. Włodarczyk – ale Kolego, jeżeli było miejsce to ich przyjęło, ale jak nie było miejsca to 

niestety.  

 

P. Sławomir Adamiak, Dyrektor ZSP-B w Tarcach – ja nie mam pretensji, tylko chodzi o to, 

że taka furtka wtedy powstała i my rozmawialiśmy, stwierdziliśmy, że jak się pojawiły możliwości 

otwierania technikum to zaczęliśmy szukać sobie jakiegoś profilu, takiego zbieżnego i z tradycją tej 

szkoły, nazwę też zmieniliśmy na Przyrodniczo-Biznesowa, bo mamy agrobiznes, architekturę 

krajobrazu i różne pokrewne kierunki, tak poszliśmy tą drogą. Nigdy nie wiemy, na który kierunek 

i czym to jest spowodowane, będzie większy nabór, a na który mniejszy, przy ewentualnych 

badaniach, które próbowaliśmy robić, gimnazjaliści nam dają deklaracje jakieś, a potem w trakcie 

naboru wychodzi zupełnie inaczej. Trudno jest znaleźć jakąś taką ścieżkę, która by dawała 

informację wcześniej co się stanie pod koniec lipca, w połowie lipca. Najtańszym sposobem 

okazało się dawać ofertę i  po prostu czekać, a Dyrektorzy muszę sobie radzić w ten sposób, że 

ostrożnie planują arkusze, jeśli już naprawdę brakuje godzin dla kogoś to wtedy się daje 

ograniczenie godzin albo wypowiedzenie. My w tym roku też mamy taką sytuację w Tarcach, że 

nauczycielka chemii zdecydowała, aby podjąć studia podyplomowe i będzie się przekształcała na 

nauczycielkę przedmiotów związanych z technologią żywności, to zbieżne z jej wykształceniem 

chemicznym, to też są analizy. Dzięki temu przechodzi na godziny zawodowe i może nie dostać 

tego wypowiedzenia. Nasi nauczyciele teraz pouzupełniali wykształcenie, ja za tydzień mam 

egzamin, kończę następną podyplomówkę, więc też zabezpieczam się w ten sposób, że po prostu 

zdobywam wykształcenie w kilku kierunkach i mam też nauczycieli, którzy mogą uczyć różnych 

przedmiotów, aczkolwiek jest to bardzo trudne w dzisiejszych czasach, bo weterynarza nie zastąpi 

mi pielęgniarka, pielęgniarki nie zastąpi mi technolog żywności, a technologa żywności nie zastąpi 

logistyk. Po prostu tych godzin się nijak nie da potem poprzydzielać innym nauczycielom, jest to 

trudne bardzo.  

 

Radna B. Włodarczyk – Pan powiedział przed chwilą, że nauczyciele permanentnie muszą się 

dokształcać i to jest normalne, bo po prostu praca  młodzieżą wymaga tego, żeby nadążał nad tym, 

czego uczy itd. Ale w dalszym ciągu uważam, że ja nie pamiętam tego momentu i tutaj bym 

chciała, żeby Pan Przewodniczący również powiedział, kiedy to się tak stało, że wy żeście tak po 

prostu zawęzili liczbę oddziałów dla „licka”, bo Pan jest tutaj, że tak powiem od lat, więc chyba 

pamięć ma dobrą.  

 

Radny S. Wąsiewski – jeszcze zanim kolega odpowie, to ja może dodatkowo uzupełnię tu 

wypowiedź Pani Dyrektor, czy w ramach wszystkich szkół, macie taką sytuację, że nauczyciel uczy 

w jednej szkole, brakuje mu godzin, uzupełnia etat w innej szkole? Czy wprowadzacie 

wypowiedzenie a tam na inną umowę? Dla nauczyciela to jest mniej korzystne, bo jak ma pół etatu 

ma wszystkie świadczenia, natomiast jeśli ma 8 godzin, powiedzmy, to jest pokrzywdzony, 

przy uzupełnieniu on jednak funkcjonuje w ramach etatu. Biorąc pod uwagę wszystkie projekty 

organizacyjne szkół, jakie Państwo składacie, rozkładam, sprawdzam bilans nauczycieli, którzy nie 

mają godzin, sprawdzam godziny mam do dyspozycji i ewentualne warianty wyszukuję. Dziękuję 

bardzo.   
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Radna B. Włodarczyk – ja bym się jeszcze o tego, do tej wypowiedzi również przyłączyła i 

bardzo bym prosiła organ prowadzący, czyli Starostwo, żeby po prostu w ten sposób zrobić tą 

kalkulację. Nie mam w „licku” dla przykładu dla nauczyciela języka niemieckiego godzin, ale są w 

którymś zespole, my po prostu proponujemy, jeżeli dana osoba się nie zgodzi, jego sprawa, myśmy 

to zapewnili. Natomiast byłabym i jestem przeciwna zatrudnianiu emerytów, bo oni mają swoją już 

emeryturę i przepraszam, niestety, najpierw młodzi, żeby mieli zapewniony byt i życie, 

bo te pieniądze, które nauczyciel otrzymuje to nie są ekstra jakieś wielkie.  

 

Radny T. Grobelny – czy ta umowa, teraz w tej chwili w szkołach jest też tak, że może być w 

jednej szkole umowa o uzupełnienie czy w drugiej czy w każdej szkole musi być oddzielna 

umowa? 

 

Radna B. Włodarczyk – od ilości godzin.  

 

Radny S. Wąsiewski – i od polityki urzędu, bo Karta się nie zmieniała. Można dopełniać etaty 

w różnych szkołach, mało tego, ja kiedyś wspomniałem, nawet jeśli się nie ma pół etatu to wybiera 

się szkołę, która ma być macierzysta np. mam 5 godzin u pana dyrektora (…) taka możliwość 

zgodnie z prawem istnieje, oczywiście.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu –  proszę Państwa, może od tylu w takim razie zacznę, 

proszę Państwa, istnieje taką możliwość, z tym, że chciałem przypomnieć, że dyrektor jest 

pracodawcą i dyrektor odpowiada za szkołę. Ja nie przypominam sobie sytuacji takiej, żebym 

któremukolwiek z dyrektorów mówił po prostu, że ma zatrudnić tą osobę czy ma zatrudnić tamtą 

osobę. Uważam, że dyrektor odpowiedna za cały zespół, w skład, którego wchodzą nie tylko 

pracownicy administracyjni, ale także nauczyciele i dyrektor podejmuje taką decyzję, dlatego, że on 

jest odpowiedzialny za… Pani Dyrektor, taka jest prawda.  

 

Radna B. Włodarczyk – tak, ale Panie Dyrektorze, ja mam jedno pytanie jeżeli mamy rynek taki 

ubogi, jaki jest, to my jako ten organ po prostu administracyjny powinniśmy też sprzyjać tym 

ludziom, którzy pozostają bez pełnego etatu. Trudno, takie jest życie, życie jest takie, a nie inne 

i ktoś, kto nie ma np. u Sławka czy nie ma u Pana Bierły czy u nas godzin to nie będzie jeździł do 

Środy.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – tak, ale w przypadku tutaj Dyrektorów, tak, jak już 

wspomniałem, cały czas polityka była prowadzona w ten sposób, że nauczyciele zawsze mieli po 

prostu lekką nawet górkę w nadgodzinach. Dlatego sytuacja jest taka, że w przypadku kilku na 

przykład szkół nie ma potrzeby zatrudniania kolejnego nauczyciela. Poza tym chciałem wrócić 

jeszcze do demografii. Demografia, proszę Państwa, przez najbliższe lata już nie będzie się 

zmieniać, ten gwałtowny spadek został zatrzymany i to są minimalne odbicia w granicach 10-15 

uczniów i to tak mniej więcej oscyluje. Także tu nie będzie żadnej zmiany. Poza tym chciałem 

nawiązać do tego, co Pani Dyrektor też mówiła, że przesunięcie idzie w kierunku szkół 

technicznych i zawodowych i takie będzie. Dlatego, że tak, jak kiedyś, przypominamy sobie, 

jeszcze czy Pani Minister Hall czy Minister Handke mówili, że właściwie wszyscy powinni mieć 

maturę, zgadza się, tylko, że po prostu okazuje się, że ta matura nie rozwiązywał żadnych 

problemów, tylko, można powiedzieć, że napędziła aspiracje rodziców, przede wszystkim, nie tyle 

uczniów, co rodziców. Oczywiście zrobił się pęd, wszyscy maja mieć matury, nagle się okazało, że 

nie ma uczniów w szkołach zawodowych, brakuje uczniów w szkołach technikum i generalnie się 

okazało, że rynek pracy zaczyna gwałtownie pustoszeć w osoby, które są potrzebne w tym rynku 

pracy i to zaczęło być problemem. Teraz proszę zwrócić uwagę to, co już wspomniałem, że nawet 
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samo Ministerstwo Edukacji Narodowej stara się na dzień dzisiejszy przesunąć po prostu jak gdyby 

samo finansowanie, nie tyle już dotyczy szkół ogólnokształcących co przerzucić je na szkoły 

zawodowe. Stąd różnego rodzaju projekty pojawiają się w ty zakresie, możliwość dofinansowania 

ze środków z Unii Europejskiej. Proszę Państwa, tak będzie, pytanie raczej dotyczy, czy te dwie 

szkoły ogólnokształcące, które są w ZSP Nr 1 mają istnieć czy nie, one praktycznie istnieją 

historycznie, to jest po prostu zastane, ja już ni pamiętam ile kadencji, 2-3 kadencje wstecz one 

funkcjonują. To był ten moment, kiedy ZSP Nr 1 utracił ten wiodący kierunek technikum drzewne i 

w tym momencie się okazało, że ta szkoła z dnia na dzień praktycznie rzecz biorąc w momencie, 

kiedy fabryka mebli upadał to by się okazało, że oni nie mają żadnego utrzymania. Stąd wtedy była 

podjęta decyzja, historycznie, jak sobie przypominam, żeby utworzyć chociaż dwie  klasy liceum 

ogólnokształcącego. Teraz, proszę Państwa tak, skoro mamy w tym arkuszu taką demografię a nie 

inną, staramy się pozyskać uczniów, ale proszę Państwa, uczniów pozyskamy, tak, jak na przykład 

technikum mechatronik, do tych, kierunków, które mogą być wiodące, tam, gdzie uczeń może 

pozyskać po prostu pracę. I z tego przede wszystkim wynika taka a nie inna polityka, dlatego, 

proszę Państwa, gdyby się okazało, że zwiększymy ilość nawet do 6-7 to ja nie wiem po pierwsze 

czy w liceum byłby nabór, bo nie jestem do końca do tego przekonany, bo skoro przesunięcie idzie 

w kierunku zawodowym, a po drugie, proszę Państwa, miejmy tą jedną ze szkół 

ponadgimnazjalnych, która się liczy po prostu. 

 

Radna B. Włodarczyk – ona się zawsze liczyła.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – tak, ale jeśli zaczęto przyjmować uczniów, którzy na 

koniec mieli po 70 punktów, to ja nie wiem czy po prostu… 

 

Radna B. Włodarczyk –  Panie Dyrektorze, odpowiem Panu… 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – przepraszam, przepraszam, 

Pani Broniu, ja mam prośbę, ja będę wyznaczał może, żebyśmy się nie przekrzykiwali. Wiem, 

że temat jest burzliwy. 

 

Radna B. Włodarczyk –  ja tylko odpowiem na to 70 punktów, bo to była tylko klasa 

„futbolerów”. Jest dwóch nauczycieli, którzy e mną pracowali. Było tak, panie Marku czy nie?  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – Panie Przewodniczący, czy ja mogę skończyć? 

Proszę Państwa, dyskutować możemy, bo dyskusje zawsze będą gorące, to ja sobie z tego zdaję 

sprawę na 100%, ale proszę popatrzeć, cały czas przypomina, na demografię i w jakim kierunku 

idzie przesunięcie. Idzie w kierunku kształcenia zawodowego, projekty, które pojawiają się z 

Politechniką, „Czas zawodowców”, czy inne projekty realizowane chociaż swego czasu przez 

„dwójkę”, to wszystko jest związane z kształceniem zawodowym. Teraz proszę zwrócić uwagę, 

jeśli dwie klasy z ZSP Nr 1 byśmy przerzucili w takim razie do liceum to tam nauczyciel stracą, bo 

taka jest prawda, bo ja po prostu nie jestem w stanie wykroić więcej godzin i etatów, nie ma takiej 

możliwości. Tu jest problem. Gdyby się okazało, że dodatkowo dzięki staraniom wszystkich 

Dyrektorów uda się pozyskać dodatkową młodzież, to jest zupełnie inna sytuacja, ale jeśli po prostu 

będziemy mieli demografię na tym poziomie, co jest obecnie, to ja nie widzę innych możliwości. A 

gdyby się pogorszyło nawet to wiadomo, że wypowiedzenia czy ograniczenia godzin w następnym 

roku szkolny też będą nam groziły, bo to nie jest na zasadzie po prostu złej woli. Uważam, że my 

wszyscy tak, jak tutaj jesteśmy, mamy dobrą wolę, tylko skąd wziąć ucznia, który niesie za sobą 

bon edukacyjny, a mówić inaczej konkretne pieniądze. To jest właśnie, proszę Państwa, 

problemem, jak pogodzić z jednej strony po prostu przyrost ilościowy uczniów w naszych szkołach, 

z drugiej strony chcielibyśmy zapewnić odpowiedni poziom kształcenia w naszych szkołach, bo 
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tam uważam, że o to chodzi. Bo przecież, proszę Państwa, niby się mówi, że rankingi nikt nie 

bierze pod uwagę, ale poza tym co w gazetach mamy wydrukowane tylu zdało maturę, tylu zdało 

egzamin zawodowy, mamy później ranking Perspektyw, liceum na takiej pozycji, było na tej 

pozycji, spadło, skoczyło w górę. proszę Państwa cały czas jesteśmy w pewnego rodzaju 

rankingach i przed społeczeństwem nie uciekniemy przed tym, bo co z tego, że ktoś powie, że 

uczeń ma przyrost wiedzy o tą wartość dodaną, ale przecież tego nikt nie bierze pod uwagę w 

rankingach. Bez względu na to, co nauczyciel zrobił w stosunku do tego na wejściu ucznia i na 

wyjściu ucznia, liczy się po prostu wynik maturalny, liczy się wynik egzaminu zawodowego i tak 

Państwo Dyrektorzy są odbierani. Tu jest cały problem (…). Jeśli są błędy to wypaczenie i naprawa 

powinna iść z góry, z resztą sami Państwo wiedzą, że teraz zastanawiają się politycy już chyba od 

roku czy nie dobrze by było zlikwidować gimnazja, wrócić do szkół podstawowych 8 klasowych, 

licea 4-roczne, technika 5-roczne, różne są pomysły, nie wiem co będzie. Ale mówię, my nie 

naprawimy oświaty tu na naszym padole, możemy pomagać, możemy doposażać szkoły, z resztą 

każdego roku to robimy. Przykład najbliższy, Panie Sławku, w ostatnich latach ile Pan dostał, z 

200.000 zł na pomocą? 

 

P. Sławomir Adamiak, Dyrektor ZSP-B w Tarcach –  rzeczywiście to umożliwiło pracę, która 

jest wymagana w tej chwili przez Okręgową Komisję. Chciałem zapytać później, czy ewentualnie 

będzie sprzęt z zlikwidowanego Zarządu Dróg rozdzielony, bo mamy egzamin zawodowy. Komisja 

tutaj z resztą w tym samym miejscu, radni się uśmiechali jak powiedziałem, że kupię maszyny  

muzeum w Dobrzycy, maszyny piaskowane, czyszczone, nasmarowane, dzisiaj pracują na polu. Z 

tym, że mamy jeden ciągnik własny, dwa pożyczone, teraz są takie jeszcze miejsca, w których my 

potrzebujemy doposażenia, ale rzeczywiście tutaj Starostwo się w ostatnim roku i poprzedniej 

kadencji również przychylnie patrzyło na nas i mogliśmy zakupić sprzęt. Może nie jest to taki 

luksus jakiś na pokaz, ale wszystkie te  elementy, które wymaga Okręgowa Komisja do tego, żeby 

egzamin przeprowadzić mogliśmy zakupić i prowadzić w tych wszystkich zawodach, które mamy 

w ofercie egzamin zawodowy na miejscu, w szkole. Może też dodam tylko do tej oferty, do tej 

dyskusji całej swoją uwagę, że myśmy doszli praktycznie do takiego momentu, że nie za bardzo 

możemy manewrować nowymi super nowymi kierunkami, moglibyśmy coś jeszcze tam wymyślić 

na siłę, ale po prostu wiemy, że musimy mieć na tyle nabór realny do zrobienia, możliwy, żeby ta 

inwestycja, która przychodzi w postaci środków finansowych na zakup pomocy naukowych, żeby 

ona była wykorzystana racjonalnie. Z nauczycielami podobnie postępujemy, jakoś sobie radzimy, 

wymieniając się telefonami, rozmawiając, mamy nauczycielki, które pracują trochę u mnie trochę 

u Witka, trochę gdzieś tam, jak znam tą osobę, ona mówi ile ma godzin w jednej szkole, w drugiej, 

staramy się przydzielać te godziny, żeby faktycznie dziewczyna miała pracę. Może nieformalnie 

działamy, tak do końca, ale te osoby, które potrzebują zatrudnienia i jest taka możliwość to dajemy 

to zatrudnienie, bo wiadomo, że też jest tak, że jak się uda nabór to tych godzin jest troszkę więcej. 

Tak to wygląda z naszej strony. Dziękuję za wsparcie, bo rzeczywiście tam mogliśmy zakupić tych 

urządzeń dosyć sporo potrzebnych właśni w kształceniu zawodowym, ja podziwiam mechatronik, 

bo mechatronik będzie tam trochę, to są trudne kierunki. Myśmy też się przymierzali do geodezji, 

geodezja, mechatronika, elektronika to są takie rzeczy trudne. Myśmy podejmowali w Tarcach takie 

zawody, które są zbliżone, jeśli chodzi o wyposażenie  i te sprzęt do kilku kierunków, florystyka, 

architektura, agrobiznes, wykorzystujemy te same urządzenia na trzech kierunkach. Dzięki temu, 

że wybraliśmy określoną grupę kierunków kształcenia możemy racjonalnie to wykorzystywać. 

Natomiast powiem szczerze jest to oczywiście wyzwanie w pozyskiwaniu nowych uczniów, 

tak, jak Pan Drzaga powiedział, co raz trudniejsze, bo trudno przeskoczyć barierę taką biologiczną, 

nie mam, to skąd ich wziąć. Jeździmy z sąsiednich województw, zawsze poruszamy tą samą 

kwestię, jeśli pasuje dojazd to jest łatwiej pozyskać tych uczniów z ościennych powiatów i wtedy 

taka szansa się pojawia, komunikacja determinuje ten nabór do szkół, to jest bardzo istotne. Jeśli da 

się gdzieś tutaj wpłynąć ze szczebla powiatu na jakieś udogodnienia komunikacyjne to zawsze 
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podkreślamy wszyscy, że jest to bardzo istotne i to powoduje, że wtedy możemy konkurować. Ja 

mam taką sytuację w szkole, weterynaria, przychodzi chłopak, trzeci wybór, pierwszy wybór 

Golęcin, drugi wybór Września, trzeci wybór Tarce, chłopak z Żerkowa, mówimy może spróbuj w 

Tarcach będziesz miał łatwej, ale tam jest internat tam za 200 zł on się miesięcznie. Także mamy 

konkurencję nawet tego typu, że (…) jest dużym ośrodkiem, Tarce małą wsią i tam, dzięki temu, że 

jest wspierane finansowo, organem prowadzącym szkołę w Golęcinie jest w tej chwili Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu i powoli on nam zaczyna odsysać, że tak powiem, także musimy bardzo 

intensywnie pracować, żeby zrobić nabór przyzwoity, bo takie ośrodki bardzo silne też sięgają tu do 

Tarc.  

 

Radny L. Mazurek – proszę Państwa, ja jeszcze bym się chciał odnieść do kilku jakby spraw, 

które tu poruszył Pan Dyrektor i Państwo radni, ta dyskusja dzisiaj jest dość szeroka, też nie wiem, 

czy już arkusze organizacyjne szkół zostały przez Wydział, przez Starostwo zatwierdzone, bo tego 

typu dyskusja powinna być przed, żeby wiedzieli czy to już jakby jest musztarda po obiedzie. 

Druga sprawa, chciałbym jednak wesprzeć tu była Panią Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 

w ograniczaniu tych oddziałów, bo, proszę Państwa, no zabijemy kreatywność poszczególnych 

dyrektorów, skoro dyrektor będzie tak kreatywny, jest w stanie sobie załatwić czy zrobić nabór na  

6-7 oddziałów, dlaczego to ograniczać. To też mi się wydaje, że tu powinno być ewentualnie 

zostawiony ten wybór dyrekcji szkół. Następna sprawa, jeżeli chodzi o zatrudnienie nauczycieli, 

już od momentu, czy od kilku kadencji, gdzie też miałem przyjemność być naczelnikiem Wydziału 

Edukacji tego typu przypadki w poszczególnych szkołach się zdarzały, że zawsze szliśmy 

z poszczególnym dyrektorem i z nauczycielem, którego to dotyczyło, żeby w którejś szkole miał te 

8 godzin, żeby miał te pół etatu, żeby go wszystko dotykało to, co korzysta z Karty Nauczyciela. 

Ale były podpisywane i uzupełniał w Tarcach czy uzupełniał w ZSP Nr 1 czy Nr 2, były odrębne 

umowy, była umowa podpisana z dyrektorem liceum na 8 godzin i na następne 7 godzin z 

dyrektorem  np. ZSP Nr 2 czy Nr 1. Czyli tego typu przypadki istniały i tak żeśmy to robili, nie 

było tego jakby dużo, ale tego typu przypadki były. 

 

Radny J. Szczerbań – to, co Pani Dyrektor wspomniała, ja musiałem to wszyscy sobie poukładać 

w życiu, dlaczego? W sensie, bo inne moje myślenie było jak byłem Członkiem Zarządu, wtedy to 

ja, w gestii Zarządu jest, ile ma być oddziałów w danej szkole. Ja nie kryję, zawsze dlatego też 

zależało mi, żeby jednak w tym liceum te 6 klas było, to jest raz. Druga rzecz, następna, zawsze, 

pamiętam, jako Członek Zarządu, wszyscy poszczególni dyrektorzy, gdzie jest ograniczanie etatów 

i tak się zwracają do Zarządu z zapytaniem, czy X nauczyciel, jest wakat w innej szkole, czy drugi 

dyrektor go przyjmie, czy nie. Nigdy nie jest tak, że Zarząd o tym nie wie, to wszystko i tak idzie 

na Zarząd i wtedy Zarząd poszukiwał rozwiązań. Tak było. Teraz to, co właśnie, Leszku, 

powiedziałeś, teraz kreatywność, byłem przeciwnikiem, żebym ja jako Członek Zarządu wpływał 

na decyzje, czyli zatrudniał, czyli przez Zarząd. Moja wtedy decyzja z kolegami, bo sobie mogłem 

pozwolić jak byłem Członkiem Zarządu, mogłem mieć odrębne zdanie, to wtedy mówiłem, tan 

dyrektor kreuje politykę, skoro on kreuje, chce szkole, on wygrał konkurs, on jest menadżerem w 

szkole, mnie radnemu się nie wtrącać i to do dzisiaj trzymam. Teraz tak, trzecia rzecz, ma Pani 

Dyrektor rację, moim marzeniem jest, żeby przynajmniej te 6 klas było. Tylko chcę zobaczyć teraz, 

jak wyjdzie ten nabór, bo te 6 klas, jakbyśmy mieli to by było takie minimum. Jest niż 

demograficzny i nie ma o czy rozmawiać. Jak pamiętam za dobrych czasów było 800 osób, teraz 

320, tu nie ma siły, teraz jest ruch oddolny, skoro młodzież słyszy, że jest zawód, jest robota, słyszę 

też od młodzieży, dobra ogólniak pięknie, przepraszam powiem brzydko, „wszystko o tyłek 

roztrzaś”, teraz co robić? Teraz czekam na to, żeby tak to wyszło. Pytanie, co Pani wspomniała, jak 

to się stało? Powiem tak, powoli, powoli też miałem sam dosyć. Bo nawet jak w terenie byłem, 

„Panie, ilu wy przyjmujecie, 10 klas”, (…) „co to za szkoła, że wszyscy się dostajecie, be, be, be, 

be”, później nawet był ruch oddolny wśród kolegów w klasie. Dyrektorzy mają ten przywilej, że 



11 

 

wyjdą a ja zostaję, bo jestem jednym z nauczycieli, bo nie jestem funkcyjny, teraz nawet moim 

koledzy z liceum (…) też były wątpliwości. Tylko było dobrze kiedy, kiedy było 7-7 klas i po raz 

pierwszy sięgamy do 5 klas, to nie było odczuwalne, drugi rok 5 klas i nagle jak się odsunęły te 

dwie siódemki, powiedzmy krótko, bieda z nędzą. Ja powiedziałem, ostatni jestem, żeby życzyć 

komuś, żeby kogoś zwalniać. Ja jeździłem do Siedlemina miałem 8 godzin, wsiadałem na komarka, 

tu u Pani Dyrektor popołudniu dopełniałem sobie , dzięki życzliwości Pani Dyrektor mnie 

przyjmowała, trzecia rzecz trochę godzin miałem w społecznym. Później się nadarzyła okazja, że 

Pani Dyrektor mówi słuchaj Jasiek, bo zrobiłem dodatkowe studia, dzięki Pani Dyrektor, wyrywaj 

mi na przedsiębiorczość i Pani Dyrektor, pamiętam jak dziś, powiedziała, gdybyś tego nie zrobił w 

życiu byś nie miał, wtedy Pani Dyrektor po dwóch kierunkach mówi, Janek mam dla Ciebie 

godziny, wtedy porządek dopiero się utworzył, a tak po całym świecie jeździłem, ale dziękowałem, 

że w ogóle mam. Tu jest ten problem, teraz to, co ja mogę dziś jako radny, gdzie kto inny zasiada 

w Zarządzie, razem tworzymy, mogę zwrócić się do Zarządu, gdyby był nabór większy, żeby 

Zarząd się pochylił i żeby na otworzyć tą 6 klasę, co jest największy głód i to się zgodzimy, 

lingwistyczną. Dużo pyta o taki osobny dział i teraz jak będzie ten nabór, to wtedy koledzy z 

Zarządu i ja jako Przewodniczący Rady zwrócę się z prośbą, czy by Zarząd chciał, jak wyjdzie, tak 

ja to widzę. Teraz mówię tak, byłem w Zarządzie taka moja była polityka, jako Członka Zarządu, 

dziś jestem radnym, skoro zaufałem moim kolego z Zarządu, że głosowałem na nich, to zapytuję. 

Cieszę się, że są te wasze wątpliwości, bo razem to, co widzę tutaj Państwo, szukamy przy tym 

dylemacie zwolnień, naprawdę po godzinach. Powiem jeszcze jedną rzecz, osobistą rzecz, 

środowisko jest wściekłe też na mnie, bo mówią Janek jesteś Przewodniczącym Rady Powiatu, co z 

tego, jak u nas w liceum jest 5 klas, naprawdę im się nie dziwię, pokładaliśmy nadzieję w Tobie. 

To, co Pani Dyrektor ma rację, taka sytuacja, powiedzmy krótko, boleję nad tym, bo faktycznie 

trzeba minimum przynajmniej tą 6 klasę przywrócić. To mówię jako radny, tak to Pani Dyrektor 

jest. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – ja bym miał pytanie do Pana Marka Tyrakowskiego, 

Panie Dyrektorze, czy może Pan w tej chwili odpowiedzieć, jaki Państwo już mają pierwszy wybór, 

drugi wybór, ilościowo uczniów, czy jeszcze trudno powiedzieć? 

 

P. Marek Tyrakowski, Wicedyrektor ZSO w Jarocinie – nie potrafię powiedzieć. Podań do 

szkoły jest 100-kilkanaście, natomiast ten okres, ten ostatni jest właściwie taki, w którym dzieci 

przynoszą tych podań jak najwięcej. Nie ukrywam, że staraliśmy się o dwie klasy biologiczno-

chemiczne, ponieważ takie jest zainteresowanie środowiska i rodziców, ale nie chcę się tu 

oczywiście wypowiadać za Dyrektora, bo to on kieruje polityką kadrową, ale wierzcie mi Państwo, 

że wręczanie wypowiedzeń, czy wręczanie wypowiedzeń zmieniających nie należy do miłych, a w 

naszej szkole niestety to ma miejsce. Dwie osoby dostały wypowiedzenia, kilkanaście, nie chcę 

strzelać cyfry, dostało wypowiedzenia zmieniające i nie jest to naprawdę miłe. My rozumiemy 

oczywiście politykę i to, że demografia jest taka jaka jest, natomiast naprawdę chcielibyśmy, jeżeli 

już nie w tym roku, bo nie wiadomo, co się w tym roku okaże, ale od przyszłego roku chcielibyśmy 

mieć te 6 oddziałów, ponieważ uważamy, że jesteśmy szkołą ogólnokształcącą i nie można 

dzieciom zamykać drogi, kierunku kształcenia. Kierunki medyczne są teraz , że tak powiem, tak 

popularne, że myślę, że znaleźlibyśmy chętnych na dwa oddziały i rodzice się domagają właściwie 

tego. Także jeżeli będzie taka możliwość, to chcielibyśmy w przyszłym roku otworzyć 6 oddziałów.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – proszę Państwa, to nie jest tak, że po prostu parcie 

jest na kierunki medyczne, parcie może być na kierunki medyczne, ale problemem jest to, że 

uczelnie medyczne przyjmuję tylu i tylu tylko po prostu swoich studentów, dlatego, że to są 

kierunki bardzo drogie w kształceniu. Proszę Państwa i tu jest, bym powiedział, barierka, przez 
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którą nie wszyscy przeskoczą. Także nawet jeśli wykształcimy, to nie ma żadnej gwarancji, że Ci 

uczniowie i tak się tam dostaną wszyscy, bo to nie tylko o nasze liceum chodzi. 

 

P. Marek Tyrakowski, Wicedyrektor ZSO w Jarocinie – gwarancji nie żadnej, natomiast nikt 

nie może iść na kierunki medyczne nie chodząc do klasy biologiczno-chemicznej, nie mając takich 

i takich rozszerzeń.  

 

P. Marek Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – ja już wcześniej się zgłaszałem,  tylko tutaj 

odnosząc się do Sławka, że tak tutaj będzie dopingował ja się bardzo cieszę. Ja tutaj uważam, 

że należy właśnie tych środków przeznaczać na doposażanie pracowni, iść w kierunku tym 

zawodowym. Tutaj kolega Sławek mówi, że przymierzali się do geodezji, u nas ten kierunek jest od 

kilku lat.  

 

P. Sławomir Adamiak, Dyrektor ZSP-B w Tarcach – myśmy się przymierzali, zanim wyście się 

przymierzyli i się wycofaliśmy.  

 

P. Marek Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – ten kierunek u nas na tyle został 

doposażony i to też różnymi działaniami, część sprzętu pozyskali z innych szkół. Dzisiaj to my 

przyjmujemy na egzaminy uczniów z innych szkół np. z Poznania. Ja w tym roku organizuje dla 

uczniów z Poznania egzamin geodezyjny, bo mam tak wyposażoną pracownię, że mogę ten 

egzamin dla nich przeprowadzić, oczywiście wszystko kosztuje, (…) szkoła też zarabia. Tutaj, 

myślę, że dobry byłoby iść w kierunku tego mechatronika, to jest tak naprawdę też kierunek 

przyszłościowy i myślę, że tutaj możemy bardzo dużo osób spoza terenu powiatu pozyskać. Ja do 

tego też zmierzam, jeżeli chodzi o kwestie kadrowe, jak też otwieram o jeden oddział mniej niż w 

zeszłym roku i to jest oddział liceum ogólnokształcącego. Tak naprawdę patrząc globalnie to ja 

będę wakaty miał, ale ja potrzebują specjalistów, a jeżeli chodzi o przedmioty ogólnokształcące to u 

mnie też tych godzin jest o wiele, wiele mniej. Teraz, ja nie mam nic przeciwko liceum, ja w tej 

szkole pracowałem, tam zacząłem śpiewać w chórze i życzę jak najlepiej tej szkole, tylko proszę 

zwrócić uwagę, że my ograniczymy gdzieś nabór na kierunki zawodowe to za chwilę możemy być 

pozbawieni środków zewnętrznych, unijnych. Dzięki temu, że będę miał mechatronika, ja będę 

mógł wziąć udział w projekcie, „Czas zawodowców bis”, który ze względu na (…) środków, o 

których mówił Pan Drzazga, jest już przeznaczone do realizacji w trybie pozakonkursowym. Tam 

są bardzo duże środki, między innymi doposażenie szkół i technika będę miał, będę mógł wziąć w 

tym projekcie udział, dzięki temu szkoła zyska między innymi środki na doposażenie. Oczywiście 

należy tą dyskusje prowadzić i ten problem rozwiązać, ale jak gdyby te środki zewnętrzne one są 

gdzieś tam przesuwane w kierunku kształcenia zawodowego.  

 

P. Sławomir Adamiak, Dyrektor ZSP-B w Tarcach –  generalnie my poszukiwaliśmy kierunków 

rozwoju na jakiś tam dłuży okres czasu, w momencie, kiedy tutaj padły takie wręcz decyzje, żeby 

nie otwierać liceum, byliśmy liceum profilowanym kiedyś. To za Pana Ministra Handke był taki 

model, licea profilowane, jako te środki kształcenia w dużych miastach, to nie wypaliło, w związku 

z tym myśmy się wycofali w ogóle z liceum. Była propozycja, tutaj Pan radny Mazurek był, były 

też propozycje, żeby „mundurówkę” u nas, ale sam stwierdziłem, że u nas to bez sensu, że za 

daleko jesteśmy, u Witka są lepsze warunki, wtedy przeważyło to liceum tam w dwójce. My tak 

drapieżnie nie chcemy postępować, żeby drapać co się da, chociaż tam, gdzie jest szansa rozwoju to 

staramy się iść konsekwentnie i tak, jak tutaj kolega mówi, są kierunki, których my się na przykład 

obawialiśmy, wiedzieliśmy, że są bardzo drogi i one są odległe od naszego takie tradycyjnego 

profilu kształcenia, wybieraliśmy takie, które są związane i właśnie, tak już powiedziałem, żeby 

było można wykorzystywać wielokrotnie te pomoce naukowe, w rożnych, pokrewnych z sobą 

kierunkach kształcenia. Ja myślę, że takie (…) dyskusje trwały u nas w szkole dosyć często i 
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byliśmy nie raz w dramatycznej sytuacji, że zwolnienia też były wręczane, to nie jest przyjemne, ja 

w przyszłym roku też będę pewnie wręczał. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, 

niektórzy nauczyciele są naprawdę bardzo, że tak powiem, elastyczni i podchodzą ze 

zrozumieniem, widzą sami, że należy skończyć studia podyplomowe i dokształcić się w jakiejś 

jeszcze dziedzinie. A niektórzy są czasem bezradni jak dzieci, powtarzam, już któryś rok z rzędu, 

jeżeli coś zrobi, a on się w kółko pyta co, ja nie mogę powiedzieć co, jak ja mu powiem, to potem 

mi wytknie, że ja mu obiecałem, a potem nie dałem. Natomiast rzeczywiście niektórzy nie chcą 

jakby zrobić kroku w żadną stronę i tak czekają, trochę sytuacja ich uśpiła, bo ten nabór nam się 

jakoś udaje zrobić od kilku lat i mówią „e dacie sobie radę, e jakoś nazbieracie i będę miał 

godziny”. Ale to po prostu nie raz jest taka bierność, bym powiedział i to nadchodzi rok, w którym 

się sytuacja trochę pogarsza i trzeba dać to wypowiedzenie i wtedy jest taki żal, który gdzieś tam 

jest wygadany. My żyjemy w takich czasach, gdzie my jako dyrektorzy musimy się wywiązać z 

naboru i z wyników kształcenia, tak nauczyciele powinni również, uważam, bardziej tak bym 

powiedział, aktywnie kierować swoim losem i zawczasu uprzedzać pewne sytuacje, które się 

zdarzają nieuniknione, nie raz jest to po prostu nieuniknione, my próbujemy różnych rzeczy, ale  

(…). My się nie chcemy wpychać w żadne tam kierunki techniczne, rozważamy, ja nawet tutaj z 

Panem Skarbnikiem często rozmawiam, bierzemy pod uwagę koszty, które powiat musi ponieść, 

tak gospodarować tymi kadrami, żeby nie trzeba było tych odpraw wypłacać w pewnym momencie, 

nie rozwijać kierunków kształcenia, które nam gasną. Natomiast te kierunki, które są 

dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego to musieliśmy się bardzo starać, żeby przez 5 lat 

utrzymać kierunek, żeby czasem nie zwracać pieniędzy za te środki, które nam w postaci 

dofinasowania przekazano. Także staramy się patrzeć na to rozsądnie (…). 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – proszę Państwa, ja tylko chciałbym zwrócić uwagę 

na dwie rzeczy, chciałbym się odnieść na chwilę do mechatronika, dlatego, że proszę Państwa, jeśli 

chodzi o mechatronik to nie jest taki kierunek, że mówimy mechatronik. Ta są po prostu pewnego 

rodzaju moduły, mamy moduł elektroniczny, mamy moduł pneumatyczny, mamy do tego 

mechanika. Ja na przykład liczę, że „jedynka” z „dwójką” będą tutaj współpracowały w zakresie 

mechanika, bo nie ma sensu tworzyć w „jedynce” mechanika, skoro po prostu można skorzystać z 

pracowni u Pana Dyrektora Witka Bierły, więc dlatego też chodzi mi o współpracę między 

szkołami. Proszę Państwa, można zastanowić się także, jakby ten czwarty moduł informatyka, 

który, jeśli chodzi o kierunek informatyka, które może być pomocny w tworzeniu układów 

logicznych w mechatronice, być może tutaj liceum by mogło się zaangażować. Nie jest 

powiedziane, mógłby być to projekt składający się z trzech po prostu szkół, to wszystko jest 

otwarte. Proszę Państwa, poza tym chciałem wrócić jeszcze na chwilę do liceum, proszę Państwa, 

gdyby odnieść to do kosztów kształcenia, jest to najdroższa szkoła, najdroższa, dokładamy.  

 

Radny S. Wąsiewski – liceum? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – tak. 

 

Radny S. Wąsiewski – niemożliwe. 

 

Radna B. Włodarczyk – liceum, Panie Dyrektorze… 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – chwileczkę, Panie Skarbniku, ile dokładamy, 

1,4 mln zł w skali roku do liceum? 

 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – ja za zeszły rok pamiętam, że około 1 mln zł, a w tym 

roku nie mam. 



14 

 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – wydaje mi się, w tym roku, że 1,4 mln zł prawie, to 

jest najdroższa szkoła.  

 

Radna B. Włodarczyk – ze względu na stopień wykształcenia? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – nie tylko, ze względu na podział na grupy, szereg 

rodzaju udogodnień itd. proszę Państwa, skoro mamy tyle dokładać na tą szkołę 1,4 mln zł w skali 

roku, ja nie kłamię, to możemy w każdej chwili pokazać, w zeszłym roku dokładaliśmy milion,  

to znaczy, że, proszę Państwa, trzeba zacisnąć pasa. Jeśli ja mam znaleźć milion na pracownię 

mechatroniczną, prawie, do „jedynki”, do Pana Witka z kolei na doposażenie też pracowni pod 

kątek egzaminów zawodowych, do Pana Sławka Adamiaka tak samo. 1,4 mln zł, proszę Państwa, to 

nie są kłamstwa, bo to jest do sprawdzenia wszystko, to jest najdroższa szkoła.  

 

Radna B. Włodarczyk – w takim razie, Panie Przewodniczący, ponieważ tak olbrzymia suma tutaj 

padała, to ja bardzo proszę, żeby to udokumentować. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – nie widzę problemu.  

 

Radna B. Włodarczyk – wydaje mi się zbytnio wygórowane, zawsze do mnie przemawiało, 

że szkoły zawodowe. Mówimy o różnych pracowniach, które tez trzeba liczyć, bo trzeba je 

wyposażyć, a tutaj Pan Dyrektor mówi, że jest 1,4 mln zł w ubiegłym roku. Bardzo proszę o to, 

żebyśmy te dane mieli po prostu. Dlaczego tak jest dużo? Bo jeżeli byłoby, że ma stopni awansu 

bardzo dużo, ja odchodziłam to było 30 dyplomowanych, a już jest 10 rok jak nie pracuję, czyli 

ludzie doszli, którzy mają dyplomowanych itd. Jeśli chodzi o po pierwsze stopień zawodowy 

awansu stażystów nie wiem czy macie, ale to jest najtańszy nauczyciel, natomiast reszta to ja nie 

wiem. W takim razie bardzo proszę, to jest jedna rzecz, a druga, Panie Dyrektorze, żeby Pan nie 

zrozumiał, że ja jestem przeciwna kształceniu zawodowemu, bo ja wyraźnie powiedziałam. Biorąc 

nawet pod uwagę cały zachód, czyli przy granicy niemieckiej to po gimnazjach idą dzieciaki do 

szkół zawodowych niemieckich. Tam się uczą języka, tam się uczą również zawodu, oni mają 

bezpośrednio przełożenie na technika i inne rzeczy i mają swoją wykształconą kadrę. A więc 

bierzmy z nich przykład, i to , że kiedyś tak się stało, że po prostu nacisk był na szkoły tylko i 

wyłącznie licealne, żeby matury mieć to wiadomo, że był błąd wielko popełniony. Na początku 

swojej wypowiedzi powiedziałam, że brakuje nam dobrych malarzy, dobrych stolarzy, dobrych 

tokarzy itp. i niech oni świadczą o tym, że mamy dobre szkoły, ale nie ograniczajmy tak, jak żeście 

to zrobili te 4 czy 5 lat temu, że w tej chwili „licek” ma tylko 15 oddziałów, bo to dla mnie też jest 

po prostu jakieś dziwne. Dlaczego się karze szkołę, bo ja to odnoszę jako karę i nauczyciele, z 

którymi pan będzie rozmawiał to to samo Panu powiedzą, że to jest kara, tylko za co? Dziękuję.  

 

Radny S. Wąsiewski – na koniec, Panie Przewodniczący, jakby podsumowanie i to do kolegi 

Mirka, rzeczywiście zróbmy taką analizę, z której by wynikało – koszt kształcenia ucznia w każdej 

ze szkół, ale pod jednym warunkiem paragrafy inwestycyjne, Panie Jacku, poza, później doliczymy. 

Bo czasem może być dużo inwestycji i nagle się okazuje, że do danej szkoły dokładamy i koszt ten 

jest nieporównywalny. I po jednej stronie ile na ucznia otrzymujemy subwencji na daną szkołę, 

a po drugiej stronie, jaki jest koszt kształcenia, wydatki, i inwestycje jako trzecie, później gdzieś to 

sumujemy. Wtedy jakiś obraz przynajmniej będziemy mieli, bo tak teoretycznie rozmawiamy. 

Ja podzielam zdanie Pani Dyrektor, też uważam, że szkoły zawodowe zawsze powinny być droższe. 

Natomiast, jeśli rzeczywiście w strukturze wydatków około 80% stanowiłyby wynagrodzenia i przy 

tym maksymalnym awansie zawodowym to być może przy dużej ilości nauczycieli może rzutować, 

w liceum na pewno nauczycieli dyplomowanych jest najwięcej. Podział na grupy to wynika z 
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ustawy i od tego nie uciekniemy, chyba, że dodatkowo jakieś oddziały są robiony, jakby inaczej 

mówiąc z budżetu samorządu, bo to można dzielić jeszcze dodatkowo, ale daje swoje środki.  

 

Radna B. Włodarczyk – 25+1 był podział? Nie było zmiany? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – nie, jeśli chodzi o WF 26, a jeśli chodzi o inne grupy 

24.  

 

Radny S. Wąsiewski – podział na chłopców, mężczyzna tam się tez stosowało, nie wchodźmy 

w szczegóły, bo to jest nieistotne, tylko, żebyśmy mieli jakiś taki obraz naszej oświaty, króciutka 

analiza i wtedy byśmy mogli rozmawiać. Oczywiście też powierzchnie mają istotne znaczenie, czyli 

wskaźnik zmianowości w tej analizie też warto podkreślić, bo jeśli mam bardzo dużo powierzchni 

niewykorzystanych, a muszę to ogrzewać itd. Natomiast jeśli z jakiś poślizgiem, półzmianowości 

wchodzi to też inaczej koszt kształtuje się na jednego ucznia. Przeanalizujcie to wszystko i wtedy 

Panie Przewodniczący porozmawiamy na którejś tam komisji i ocenimy.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – tak, albo po prostu zwołamy 

sobie oddzielną jeszcze komisję i docelowo w tym temacie tutaj.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – to znaczy ja myślę, że i tak po naborze, jak będziemy 

wiedzieli jaki nabór, bo teraz to właściwie to tak sobie jeszcze poruszamy się trochę po omacku. 

Wtedy już będziemy więcej wiedzieli, będziemy mądrzejsi, jak to się mówi.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dobrze, na pewno jeszcze do 

tego tematu wrócimy. 

 
Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – przedkładam do rozpatrzenia 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego.  

 

P. Tomasz Kuderski, Radca Prawny – omówił projekt uchwały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Radny J. Szczerbań – wspomnę tylko tyle, że pracowaliśmy w składzie, jeszcze jak 

Przewodniczącemu co bardzo zależało Karolowi Matuszakowi, mądrze to zrobił, to trzeba go 

pochwalić, bardzo fajnie, że wziął szefów poszczególnych przewodniczących komisji, że każdy z 

nas miał prawo wnosić, wysłuchać, także tutaj była naprawdę fajna robota. Tu Karolowi dziękuję, 

Panu Mecenasowi dziękuję, fajna robota, kawał dobrej roboty był zrobiony.  

 

Radna B. Włodarczyk – Panie Radco, on pójdzie do marszałka? 

 

P. Tomasz Kuderski, Radca Prawny – on jest uchwalany, jest aktem prawa miejscowego i jest 

ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 

14 dni. To jest prawo miejscowe, to jest organizacja najważniejszych akt, statut to jest taka 

konstytucja jednostki samorządu terytorialnego. Jakkolwiek dotyczy organizacji organów jednostek 

samorządu terytorialnego, czyli w naszym przypadku procedowania, organizacji Rady, 

procedowania, podejmowania uchwał, to jest taka organizacja najważniejszych organów powiatu 

jakim jest Rada Powiatu i Zarządu Powiatu.  

 

Radna B. Włodarczyk – przepraszam, a czy wojewoda może wnieść jakieś poprawki? 
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P. Tomasz Kuderski, Radca Prawny – oczywiście, wojewoda nad każdą uchwałą ma prawo,  

sprawuj nadzór pod względem zgodności prawnej i może nam zakwestionować cały, może nam 

zakwestionować poszczególne postanowienia. W ciągu 30 dni od doręczenie uchwały podjętej 

przez Radę wojewoda może wnieść swoje zastrzeżenia.    

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję. Kto jest „za” 

pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Czy ktoś jest „przeciw”? Nie widzę. Kto się 

wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie, wszyscy „za”. Dziękuję.  

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – przedkładam do rozpatrzenia 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024.  

 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF-ie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję. Kto z Państwa 

radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały? Czy ktoś jest 

„przeciw”? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie, wszyscy „za”. Dziękuję.  

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – przedkładam do rozpatrzenia 

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

 

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

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję. Kto z Państwa 

radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowanie powyższego projektu uchwały? Czy ktoś jest 

„przeciw”? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie, wszyscy „za”. Dziękuję.  

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny L. Mazurek – jeszcze miałem się spytać, czy tutaj w tych zmianach jest planowane 

zwiększenie kapitału dla Spółki Szpital Powiatowy? 

 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – nie, ale w tej uchwale nie ma.   

 

Radny J. Szczerbań – wejdę w słowo, jak nie zobaczymy monitoringu, jak nie zobaczymy 

paliatywu, planów, ani grosza nie damy, powiedzieliśmy tak, jak nam to nie zrobią, ani grosza nie 

damy.  

 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – w majowej sesji nie ma takich zmian.  
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Radny L. Mazurek – dlatego jeszcze dla bezpieczeństwa zapytałem.  

 

Radny S. Wąsiewski – Jasiu, trzymamy za słowo.  

 

Radny J. Szczerbań – poważnie.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – ja tu jeszcze mam informację 

dla Państwa radnych, tu Panu Leszkowi może powiem, bo w zeszłym miesiącu mieliśmy komisję 

wyjazdową w ZSP Nr 2  w Jarocinie. Tutaj na wniosek Pana Sławka Wąsiewskiego 

wystosowaliśmy pismo do Zarządu, o zabezpieczenie środków finansowych na poddasze w 

„dwójce” w celu przekształcenia w schronisko młodzieżowe. Tu mam odpowiedź na wniosek. 

Pismo- odpowiedź na wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Radny L. Mazurek – wiem, że zawsze był problem, bo schroniska młodzieżowe jakby prowadziły 

gminy, nie samorząd powiatowy, bo była dotacja z urzędu marszałkowskiego. Wiec to by też 

jeszcze trzeba sprawdzić czy to jest zgodne.  

 

Radny T. Grobelny - i czy potrzebne.  

 

Radny L. Mazurek – potrzebne na pewno tak.  

 

Radny S. Wąsiewski – ostanie zdanie, jak byliśmy na tej lustracji, pamiętacie? Rzeczywiście ten 

strych musiałby być w jakiś sposób zagospodarowany, jeśli nie rzeczywiście w formie jakiś 

pomieszczeń na pomieszczenia do odpoczynku, do przebywania tam, czyli pokoje takie, to być 

może to poddasze na jakąś pracownię, modelarnię, cokolwiek, ale tam to nie jest skończone. Może 

do Dyrektora, niech zaproponuje, co on by widział z punkt widzenia swojej szkoły, jakie tama 

rozwiązanie zrobić, bo jeśli rzeczywiście na te pomieszczenia za duże kwoty czy nie powinno się 

uwzględniać tego. Wykorzystać pomieszczenia. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Edukacji  

i Kultury, p. M. Stolecki zamknął obrady.  

 

 

Przewodniczący Komisji 
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