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Protokół Nr 11/15 

 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury  

odbytego w dniu 17 czerwca 2015 r. w godz. od 14: 30 do 16:55  

w Zespole Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach 
 

 

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 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 Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach. 

2. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2014 rok w zakresie działania komisji. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Na wstępie Radni i zaproszeni Goście udali się na wizytację szkoły i budynków jej podległych. 

 

Po wizytacji 

Ad. pkt. 1. 

P. Sławomir Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach – 

przedstawił informację o działalności Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach  

w formie multimedialnej. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Slajdy stanowią 

załącznik nr 4 do protokołu. Zwrócił uwagę na konieczność wyremontowania boiska sportowego 

i w razie możliwości finansowych liczy na wsparcie organu prowadzącego. 

 

P. Alicja Wolniewicz – Mrozek, Wicedyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych  

w Tarcach – przedstawiła informację o zdawalności egzaminu maturalnego w ZSP-B w Tarcach na 

tle kraju w latach 2012 – 2014. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. Ireneusz Leśniewski, Kierownik Szkolenia Praktycznego - omówił informację na temat 

kształcenia zawodowego w ZSP-B w Tarcach. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Poinformował, że jako szkoła zawodowa wyniki kształcenia zawodowego ma lepsze niż wyniki 

maturalne. W latach 2012-2014 średnia zdawalność wynosiła od 80-85% natomiast średnia w kraju 

60-71%.  

 

Komisja przyjęła przedstawione informacje. 

 

Ad. pkt. 2  

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

Jarocińskiego za 2014 rok w zakresie działania Komisji w formie prezentacji multimedialnej. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 8 do protokołu.  

Poinformował, że zadania oświatowe finansowane są głównie ze środków subwencji oświatowej, 

która w ubiegłym roku wynosiła 27.917.000 zł, środków unijnych, dochody własne jednostek 

oświatowych np. z najmu pomieszczeń, odsetki od środków na rachunkach bankowych, usługi to 

jest zwykle ok. 250-300 tys zł oraz pozostałe jednorazowe dotacje czy ponadplanowe wpływy. 
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W ubiegłym roku była to kwota 28.822.000 zł. Subwencja oświatowa w porównaniu do 2013 r. 

była o ok. 1 mln zł niższa.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – zwrócił uwagę, że niższa subwencja była związana ze spadkiem ilości 

uczniów. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – poinformował, że nie tylko demografia miała wpływ 

na niższa subwencję, ale również okres przejściowy trzyletnich zawodówek na dwuletnie 

i odwrotnie. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił wydatki na zadania oświatowe za ubiegły rok 

tj. budżety poszczególnych szkół prowadzonych przez powiat, placówek oświatowych. Ponadto 

budżet starostwa, w ramach którego znajdują się dotacje dla szkół niepublicznych tj. policealne 

studium i szkoły zawodowe policealne oraz biblioteka prowadzona przez gminę dla powiatu. Na 

kulturę i kulturę fizyczną powiat nie otrzymuje żadnych środków, ale w tym zakresie powiat 

pomaga szkołom w formie grantów, dotacji czy zakupu wyposażenia. Łącznie wydatki wynoszą 

ok. 28.600.000 zł. Prawie cala część dochodowa w oświacie została zrealizowana, a bywało w 

latach ubiegłych, że powiat był w stanie wygospodarować o z subwencji oświatowej nawet 2-3 mln 

i  przeznaczyć na inne cele. Następnie omówił wydatki inwestycyjne i na remonty w 

poszczególnych placówkach oświatowych. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – otworzył dyskusje nad przedstawionym 

projektem uchwały. 

 

Radny L. Mazurek – zapytał, jeżeli chodzi o strukturę wydatków z budżetu powiatu na zadania 

oświatowe, czy w kwocie ponad 700 tys zł są również dotacje dla schronisk? Wie, że kiedyś z 

Urzędu Marszałkowskiego takie dotacje były, a w 2011 lub 2012 miały te sprawy przejąć gminy. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – oznajmił, że powiat przeznacza dotacje w kwocie 93.000 zł 

na dwa schroniska w Radlinie i w Roszkowie. Taka wartość była w ubiegłym roku. 

 

Radna B. Włodarczyk 47.10 – stwierdziła, że p. Skarbnik dostarczył wyliczenia i zestawienia oraz 

udzielił pokrótce wyjaśnień. Uważa, że należałoby materiały jeszcze przejrzeć i na następnym 

posiedzeniu te pytania mogłyby być jeszcze raz sformułowane. Jeżeli dobrze pamięta 1,4 mln zł 

było na ogólnym kształceniu. Dla niej jest to zaskakująco dużo i miała wątpliwości. Zawsze 

kształcenie w Zespole Szkół Specjalnych było najdroższe a potem zawodowe. Tak logicznie byłoby 

słusznie, ponieważ pracownie w szkołach zawodowych trzeba wyposażyć w nowoczesny sprzęt. 

Młodzież nie może się bać, że po ukończeniu szkoły coś w jakimś warsztacie posuje, bo nie będzie 

umiała obsługiwać. W szkołach kiedyś wystarczyła kreda i dobry nauczyciel, dobra tablica i do 

przodu. Jeżeli dziś p. Dyrektor Drzazga ma uwagi to bardzo proszę, a jeśli nie to i tak wrócimy do 

tematu 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – oznajmił, że radni otrzymali wcześniej materiał, 

zwrócił uwagę, że tam gdzie jest w czwartej kolumnie subwencja, to co jest w drugiej kolumnie 

o budżet który został wykonany. Zwrócił uwagę, że jest to stan na 29 maja 2015 r. Wiadomo, że 

nastąpi zmiana do końca bieżącego roku. Należy poczekać do końca roku i zobaczyć jak będzie 

wyglądało zamknięcie. Jeśli popatrzymy na tę różnicę i na cyfry to w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących należy dodać bilans 1.440.000 zł. Przez trzy lata nie był dyrektorem wydziału, 

a jest nim w bieżącym roku i po przyjrzeniu się stwierdził, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

był za duży podział na grupy, jeśli chodzi o zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia językowe. 
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Podobnie będzie się przyglądał, jeśli chodzi o podział na grupy w klasach pierwszych. Uważa, że 

różnica zostanie zniwelowana. W Zespole Szkół Ogólnokształcących były prowadzone zajęcia na 

basenie, ale od przyszłego roku szkolnego zostały zniesione. Wiązało się to z tym, że w ramach 

umowy były wynajmowane trzy tory każdy za 2.000 zł, to jest 6.000 zł razy 10 miesięcy to jest 

60.000 zł. Nie było jednak zainteresowania wśród uczniów. 

 

P. T. Kosiński, Dyrektor ZSO – oznajmił, że kiedy radni wizytowali gospodarstwo to rozmawiał o 

tym basenie i p. Agnieszka wspomniała, że chodzili i płacili a teraz, kiedy mają podarowane to było 

dwóch nauczycieli na basenie i jeden uczeń. 

 

Radna B. Włodarczyk 47.10 – czyli pieniądze były upłynnione niepotrzebnie, bo Agnieszka jest 

dowodem na to, że jako uczennica płaciła za zajęcia na basenie. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – doszło do kuriozum, bo okazuje się, że wydaje się 

pieniądze by uczniowie korzystali. Pewnego dnia ze starostą byli zobaczyć i było dwóch 

nauczycieli, dwóch ratowników i jeden uczeń. To jest 119.000 zł i uznał, że nikt nie będzie uczniów 

zmuszał, żeby byli na basenie.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – 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 2014 rok w zakresie działania komisji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”. 

 

Ad. pkt. 3 Sprawy bieżące 

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 – oznajmił, że w pierwszej kolejności przedstawi Wieloletnią 

Prognozę Finansową, gdzie w załączniku nr 2 zawarty jest wykaz przedsięwzięć. Zmiany dotyczą 

zadania „Kompleksowy program wspomagania szkół i przedszkoli na terenie Powiatu 

Jarocińskiego”. W ramach roku 2015 zostaje zmniejszony limit do kwoty 402.647 zł to jest 

ok. 100.000 zł mniej niż pierwotnie przewidywano. Zmniejszenie wynika z tego, że mniejsza 

będzie realizacja projektu od zakładanego. Pierwotnie projekt przewidywał 1.546.000 zł. W wyniku 

różnego rodzaju oszczędności realizacja będzie na poziomie mniejszym. Poprosił pozytywne 

zaopiniowanie przedstawionej zmiany. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu 

 

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

głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 – 2024? 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”. 

 

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

Komisji Edukacji i Kultury. W zakresie projektu ORE zakładano, że realizacja w roku bieżącym 

zarówno dochodów jak i wydatków będzie większa, czyli na poziomie kwoty 500.138 zł. Obecnie 

jest więcej danych szczegółowych, ponieważ projekt w tym miesiącu się kończy. Okazuje się, że ta 

realizacja budżetu po stronie dochodów będzie na poziomie 336.759 zł. Natomiast po stronie 
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wydatków będzie na poziomie 402.647 zł. W związku z powyższym zaszła konieczność 

zmniejszenia dochodów o ponad  163.000 zł a wydatki o ponad 97.000 zł.  Skutkuje to deficytem  

w budżecie o 65.885 zł. Ponadto w zakresie programu ORE następują przesunięcia środków oraz 

zabezpieczenie po stronie projektu na kwotę 9.000 zł na wydatki, o których nie wiadomo czy będą 

kwalifikowane przez instytucje czy nie. W związku z tym, tworzy się plan po stronie 4 cyfry 

paragrafu z zerówką. Są również zmiany związane z finansowaniem potrzeb szpitala.  

Szpital wystąpił o przeznaczenie wkładu w wysokości 710.000 zł, gdzie 312.220 zł pochodzi  

z poręczenia, które zostało zapłacone przez szpital, spłata obligacji z odsetkami. Pozostało do 

sfinansowania 397.780 zł w związku z  powyższym zostały przeliczone poszczególne budżety 

jednostek oświatowych. Środki z samej oświaty nie wystarczą i brakujące środki w wysokości 

100.000 zł postanowiono pozyskać ze zwiększenia kredytu o 100.000 zł. Natomiast łącznie 380.668 

zł zostaje zdjęte z wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświatowych. Wydaje się, że po 

podliczeniu środków powinno wystarczyć. Dodał, że jest też autopoprawka w zakresie projektu 

ORE gdzie zostaje dołożone na wydatki niekwalifikowane 24.754 zł. Te środki pochodzą z kolei  

z budżetu DPS w Zakrzewie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Radny J. Szczerbań – oznajmił, że środki na szpital nie zostałyby dołożone, gdyby nie 

wywiązałby się, na czym zależało radnym. Monitoring i zostały wysłane materiały dotyczące opieki 

paliatywnej. 

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – zapytała, czy sprzęt 

zakupiony w ramach programu ORE pozostaje na wyposażeniu Starostwa czy będzie przekazywany 

dalej?  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – oznajmił, że sprzęt ma zostać. W skutek 

oszczędności powiat próbował wynegocjować z ORE, by dla każdej z placówek, która brała udział 

w szkoleniach były tablice interaktywne za 240.000 zł. Okazało się, Że ORE nie wyraziło zgody  

i środki muszą pozostać w budżecie ORE i być może wrócą do Unii, bo projekt się zakończy.  

Są problemy w ogóle żeby się porozumieć z ORE do końca, bo jest to instytucja pośrednicząca. 

Pracownicy maja pracować tylko do końca tego roku kalendarzowego, by rozliczyć cały projekt. 

Część pracowników jest na wypowiedzeniach a część na zwolnieniach lekarskich. 

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – przypomniała, że 

podejmowała temat już kilkakrotnie, by monitorować w przypadku szpitala i zoz-u jarocińskiego 

kwestię psychiatrii dla dzieci i młodzieży i ewentualnie poradni zdrowia psychicznego 

z zatrudnionymi tam specjalistami. Jest to naprawdę niezbędne.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, p. M. Stolecki – podziękował i zamknął dyskusję. 

Poddał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. w ramach działania Komisji 

pod głosowanie.  

 

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie, 6 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, p. M. Stolecki – poddał pod głosowanie 

autopoprawki Zarządu do projekty uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 
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Radny T. Grobelny – stwierdził, że w związku z tym, iż komisja tak intensywnie odwiedzała 

w ostatnim czasie placówki oświatowe, to nie będzie musiała jeździć w sierpniu ponownie ich 

wizytować. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – zaproponował, bo wiadomo, że każda ze szkół 

przygotowuje się do nowego roku szkolnego. Rzeczywiście nie ma sensu jeździć. Radni widzieli 

jak placówki wyglądają a po wakacjach nie będą wyglądały gorzej a tylko lepiej. Można mieć 

zaufanie do dyrektorów. Uważa, że wystarczy jak Wydział Oświaty we własnym zakresie objedzie 

placówki i sprawdzi jak placówki przygotowały się do nowego roku szkolnego.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – stwierdził, że dyrektorzy mogą przedstawić informację na posiedzeniu. 

 

Radna B. Włodarczyk – pogratulowała i podziękowała Dyrektorowi Witoldowi Bierle za bardzo 

ładną uroczystość z okazji 50 lecia istnienia placówki. Osoby, które uczestniczyły w akademii 

mogą powiedzieć, że była to uczta dla ducha. 

 

Radny T. Grobelny – dodał, że w uroczystościach uczestniczyło 8 radnych. 

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Edukacji  

i Kultury, p. M. Stolecki zamknął obrady.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

           

Mariusz Stolecki 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


