
Protokół Nr 14/15 

z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 2 września 2015 r. w godz. od 14:30 do 15.45 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego p. nr 30 

 

 

*** 

 

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 zachowują quorum. Następnie przedstawił proponowany 

porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia: 

 

1. Informacja na temat wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat w roku szkolnym 2014/2015 oraz 

potrzeby w tym zakresie na rok 2015/2016. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt.  1.  

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – poprosił dyrektorów szkół o przedstawienie 

przygotowanych informacji. 

P. W. Bierła, Dyrektor ZSP Nr 2 w Jarocinie – przedstawił wykorzystanie środków 

finansowych na inwestycje i remonty w roku szkolnym 2014/2015 oraz potrzeby w tym zakresie 

na rok 2015/2016. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

P. Sł. Adamiak, Dyrektor ZSP – B w Tarcach – odczytał przygotowaną wcześniej informację. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

P. G. Maćkowiak – Dyrektor ZSS w Jarocinie – omówił wydatki na inwestycje i remonty 

w roku szkolnym 2014/2015 oraz potrzeby w tym zakresie na rok 2015/2016. Informacja stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. Dodał, że w związku z tym, że koło szkoły bardzo szybko jeżdżą 

samochody kiedyś już pytał, czy jest możliwość montażu sygnalizacji świetlnej lub garbu 

spowalniającego na jezdni przed szkołą. Otrzymał odpowiedź, że powiat nie ma prawa nic na tej 

drodze montować. Poprosiłby, chociaż coś wymalować, bo kierowcy jeżdżą jak szaleni. 

Bezpieczeństwo wzrastał, kiedy stali panowie z fotoradarem.  

P. T. Kosiński Dyrektor ZSO w Jarocinie – przedłożył informację na temat wykorzystania 

środków finansowych na inwestycje i remonty w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

powiat w roku szkolnym 2014/2015 oraz potrzeby w tym zakresie na rok 2015/2016.  

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Oznajmił, że jeśli chodzi o tegoroczne remonty 

nie dopisał kwoty 43.000 zł, ponieważ środki te pierwotnie były przeznaczone na wymianę 

grzejników w całej szkole. Wymiany tej nie było, bo nie jest to konieczne. Trzeba jednak podjąć 

inne działania. Podziękował za to p. Drzazdze i p. Niewiadomskiemu i wyjaśnił, że nie potrzeba 

wymieniać grzejników, by poprawić regulację ciepła w budynku szkoły. P. Niewiadomski 



sprowadził fachowca bardzo wysokiej klasy z Politechniki Łódzkiej, który wykonał wstępną 

ekspertyzę. Trzeba wykonać zabiegi, które będą kosztowały ok. 160.000 zł, ale ten nakład zwróci 

się w trzech, najwyżej czterech latach eksploatacji ogrzewania budynku. O tyle rachunki za 

ogrzewanie spadną. W związku z tym 43.000 zł planuje przeznaczyć na ekspertyzę i część 

projektową, składającą się z dwóch części oraz na zamontowanie zaworów podpionowych.  

Ma zgodę członka Zarządu p. Drzazgi, by te środki na pierwszy etap przeznaczyć.  

Natomiast w przyszłym roku zwrócił uwagę, że są zamienione kwoty na remont na remont 

instalacji CO część druga 120.000 zł, natomiast remont toalet chłopców z remontem korytarza  

w piwnicy ok. 100.000 zł. Remont toalet dziewcząt został już wykonany. Pojawiła się też 

koncepcja przebudowy trybun na hali sportowej, tak by uzyskać pomieszczenie na salę fitness. 

Wstępny kosztorys zostanie opracowany ze środków bieżących.  

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – odczytał przygotowaną informację. 

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – podziękował za zreferowanie informacji i otworzył 

dyskusję. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny L. Mazurek – oznajmił, że będzie miał pytanie do dyrektorów, ale zwrócił uwagę, że w 

materiałach na sesję jest zawarta odpowiedź do p. Woelke w sprawie skargi na działalności 

szpitala powiatowego. Tego pana znamy, bo co jakiś czas skarga od tego pana się pojawia. 

Uważa, że skierowanie skargi do Zarządu szpitala to jest trochę unik. Nie wie czy się coś 

zmieniło, ale Walnym Zgromadzeniem dla szpitala powiatowego zawsze był Zarząd Powiatu. 

Skoro pismo skierowane jest do powiatu, to powinien odpowiedzieć Zarząd za Walne 

Zgromadzenie. 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – stwierdził, że sprawa ta nie dotyczy Komisji Edukacji 

i Kultury. 

Radny L. Mazurek – oznajmił, że chciał tę kwestię tylko zasygnalizować i nie oczekuje 

odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o wypowiedzi panów dyrektorów, to wszystko to, co zostało 

wykonane jest w nich zawarte. Dodał, że w potrzebach na przyszłość największe potrzeby 

sprecyzował i określił finansowo p. Dyrektor ZSP Nr 2 a pozostali tylko zasygnalizowali.  

Na przyszłość należałoby je dokładnie sprecyzować ile wszystko będzie kosztowało.  

Radny M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – przypomniał, że w porównaniu do potrzeb 

szkół z początku poprzednie kadencji dzisiejsze potrzeby to jest ok. 30% tego, o co wówczas 

wnioskowali dyrektorzy. Uważa, że idzie to w dobrym kierunku. Zdaje sobie sprawę, że trudno 

spełnić oczekiwania wszystkich. Każdy z dyrektorów zdaje sobie sprawę, że otrzymuje pomoc  

w szerokim zakresie. Jeśli chodzi o zespół szkół specjalnych rozmawiał już z p. Starostą na temat 

parkingu i najprawdopodobniej będzie on zlokalizowany wzdłuż drogi. Będzie jeszcze rozmawiał 

na ten temat z p. Piotrem Banaszakiem. Jeśli chodzi o próg zwalniający, to uważa, że skoro  

na ul. Wrocławskiej można było taki próg założyć, to nie będzie problemu, by taki sam powstał 

vis a vis szkoły. Natomiast w kwestii Zespołu Szkół Ogólnokształcących pojawiły się dwie 

propozycje. Jedna to przebudowa CO, a rzeczywiście wstępnie była koncepcja wymiany 

grzejników. Fachowiec z Politechniki Łódzkiej p. Michnikowski wykonywał obliczenia  

dla Spółdzielni Mieszkaniowej i pojawiła się idea, by zobaczyć czy nie można zrobić czegoś  

w tej kwestii w Liceum. Po wstępnych rozmowach okazało się, że wymiana grzejników jest 

zbędna. Grzejniki wystarczy zdemontować i przepłukać. Chodzi o usprawnienie całego systemu 

ogrzewania i jest to koszt 160.000 zł. Jeżeli jednak po dwóch, trzech latach inwestycja się zwróci 

a po tym okresie będą oszczędności to warto. Druga kwestia to trybuny i zwrócił uwagę, że  



P. Włodarczyk ta sprawa jest znana. Był wielokrotnie na uroczystościach w Liceum i trybuny nie 

są w pełni wykorzystane. Zawsze zapełnione były dwa pierwsze rzędy a wyżej pustka.  

Tak się złożyło, że kiedyś pracował przy budowie tej Sali i skontaktował się z p. Drabiną  

ze Spółdzielni Mieszkaniowej, który też kiedyś nadzorował budowę. Jeżeli się okaże, że można 

rozebrać część trybun i zostawić dwa rzędy widokowe, to uda się uzyskać prawie 160 m
2
 

powierzchni na siłownię i salę fitness. Był w Liceum obejrzeć siłownię to jest 1/3 tej powierzchni. 

Z p. Drabiną umówiony jest w przyszłym tygodniu, by przejrzeć dokumentację. Jeśli chodzi  

o Tarce to cały czas boisko jest lobbowane i w przyszłym roku kalendarzowym uda się to 

przedsięwzięcie zrealizować. Natomiast p. Witek Bierła jest w bardzo dobrej sytuacji, ma bardzo 

dobre boiska, piękną halę i sąsiad obok zazdrości. Przypomniał, że już w ubiegłej kadencji były 

problemy z budowlą energetyczną, która tam jest. Zostały nawet zamienione grunty, by była 

możliwość przeniesienia. Były ustalenia, że Energetyka przeniesie za darmo, później, że za ok. 

200.000 zł. Później się okazało, że po zsumowaniu wszystkich kosztów będzie to ok. 1 mln zł. 

Stąd padło rozwiązanie, by zagospodarować teren w literze C i udało się stworzyć dwa boiska  

do piłki plażowe. Można pomyśleć o siłowni. Jednak nikt nie pomyśli o boisku biorąc pod uwagę 

fakt, że został uruchomiony nowy kierunek technik mechatronik. Wiadomo, że jeśli w pierwszym 

roku jest teoria, to w przyszłym musi być praktyka. Jeśli nie będzie praktyki, to nie będzie naboru 

w przyszłych latach. Marzenia są, ale czasem trzeba wybrać to, co jest istotne. Pilne remonty  

są wykonywane. Wszystkie szkoły są ocieplone i mają zabezpieczone połacie dachowe, czego nie 

było przez wiele lat. Remonty i bieżące awarie też będą usuwane. Natomiast obecnie trzeba się 

skupić na kierunkach w szkołach zawodowych czy technikach, które będą powodowały to, że 

uczniowie będą mieli zatrudnienie. Ponadto w obecności Komisji podziękował Dyrektorom  

za bardzo dobry nabór do szkół. Stwierdził, że wielu spotkaniach udało się wypracować pewne 

mechanizmy, że uczniowie do jarocińskich szkół dotarli. Zauważył, że Jarocińskie Linie 

Autobusowe od września uruchamiają linie do Orzechowa. Zdaje sobie sprawę, że to jest  

za późno, by obecnie pozyskać uczniów z tamtego terenu. Jednak od przyszłego roku jest na  

to szansa. Prezes JLA sam objechał szkoły z terenu Orzechowa, by poinformować, że będzie 

kursował autobus do Jarocina. Zostaną też wydrukowane plakaty z rozkładem jazdy i rozwieszone 

w szkołach, by zareklamować Jarocińskie Linie Autobusowe. Można też przy okazji zrobić to na 

większym formacie i zareklamować jarocińskie szkoły. 

Radna B. Włodarczyk – zauważyła, że od czasu, kiedy przeszła na emeryturę 10 lat temu, 

wszystkie szkoły są bardzo dobra wizytówka pracy powiatu i Komisji edukacji. Szkoły się 

zmieniły na plus o 100%. To, że każdy z dyrektorów ma jeszcze marzenia do spełnienia to jest 

normalne. Człowiek widzi, że coś jeszcze można ulepszyć czy dodać. W imieniu nas wszystkich 

dyrektorom można złożyć życzenia spełnienia marzeń w przyszłym roku.  A jak nie, to przecież 

praca dyrektorska jest zaplanowana na cztery czy pięć lat. Radnym natomiast życzy, by po drodze 

im było wspomaganie kolegów dyrektorów, którzy nakreślają plan. Natomiast odnosząc się 

tematu uzyskana dodatkowych 160 m
2 

powierzchni na sali gimnastycznej w Liceum to jest za. 

Przypomniała, że sala ta powstała z różnych datków. Gdyby poopowiadała skąd pieniądze się 

znajdowały na tę salę, to koledzy nie podjęliby się dzisiaj tak dziwnego zadania. Uważa, że ta sala 

spełniła, spełnia i będzie spełniała swoją rolę. Jeśli chodzi o porządek z centralnym ogrzewaniem, 

by były mniejsze moce podawania ciepła, to będzie to już czwarta poprawka. Tego typu 

przedsięwzięcia są jak najbardziej prawidłowe.  

P. Sł. Adamiak, Dyrektor ZSP – B w Tarcach – podziękował za pamięć, jeśli chodzi o boisko. 

Będzie wdzięczny za każdą złotówkę. W większym lub mniejszym zakresie spróbuje boisko 

odremontować. Stwierdził, że nie kojarzy trybun na Sali w Liceum, bo za jego czasów nie było 

jeszcze sali. Chodził na sale do obecnego gimnazjum, a tam były jeszcze toalety na zewnątrz. 

Zapytał, czy te zdemontowane trybuny mógłby wykorzystać na boisku w Tarcach.  



Obecnie nie ma tam nic, a dużo uczniów nie ćwiczy. Trudno te osoby upilnować w trakcie zajęć  

i można by uczniów usadzić.  

Radny T. Grobelny – oznajmił, że uczestniczył z p. Włodarczyk w inauguracji roku szkolnego  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i potwierdza, że te remonty, które dyrektor Kosiński 

wymienił zostały wykonane i nastąpiła poprawa warunków. Ponadto pamięta jeszcze, kiedy był  

w Zarządzie, o prośbach p. Dyrektora, by mógł zakupić używane meble, krzesła i stoliki po 

Uniwersytecie Szczecińskim. Meble są jak nowe i był to dobry zakup w dobrej cenie. 

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie – oznajmił, że boisko to nie tylko marzenie, ale 

i potrzeba. Nie mówi, że zostanie wykonane w jeden rok, a w dwa, trzy, cztery lata. Mówił, że 

prowadzi rozmowy, bo wcześniej chyba ktoś przeoczył, że przez teren szkoły przechodzą linie 

przesyłowe i pewna służebność powinna się należeć. Jeśli uda mu się to załatwić, to 

partycypowanie w kosztach ze strony Energetyki na pewno by było. O programie Ministerstwa 

Sportu będzie przypominał. Jest to program wieloletni. Co roku tylko dziesięć tego typu 

inwestycji otrzymuje dofinansowanie. Zakładając, że przy łącznym koszcie ok. 700 tys. zł, 

finansowanie wyniesie 50%, to jest to 350 tys. zł a nie prawie 1 mln zł. Będzie popierał i chwali 

pomysł przebudowy trybun w liceum. Miał możliwość pracować tam przez trzy lata i jest to 

potrzebne. Pytanie tylko, co bardziej. Jeżeli chodzi o zajęcia wychowania fizycznego to w Liceum 

jest obiekt zewnętrzny. Sala jest na tyle duża, że w poprzek można trzy grupy zmieścić i jeszcze 

jest sala dżudo. On takich możliwości nie ma. Salę ma mniejszą i nie ma obiektów zewnętrznych. 

Myśli też o kierunku mechatronik i o tym jak wyposaży salę. Może dwie sale wyodrębnić.  

Ale na zakup pomocy do wyposażenia sali potrzeba dużo środków. Jeżeli chodzi o sprzęt  

z Uniwersytetu Szczecińskiego, to też w tym roku zakupił dość dużo ławek, krzeseł i pomoce 

typu projektory. Potwierdza, że jakość jest bardzo dobra, a koszt ok. 30% mniej nić cena 

rynkowa.  

Radna B. Włodarczyk – wróciła do tematu boiska w Tarcach. Uważa, że trzeba p. Adamiakowi 

pomóc, by powierzchnię zmodernizować i dostosować do potrzeb młodzieży ze względów 

bezpieczeństwa. Korzystając z obecności dyrektorów szkół, chciała poruszyć sprawę narkotyków. 

Kiedy pracowała, to były początki, kiedy narkotyki wchodziły na teren szkoły. Kojarzono, że 

wprowadzane były przez uczniów słabszych czy z rodzin ubogich czy z rodzin z dewiacjami. 

Jednak to nie prawda, bo przyczyny były różne. Nieraz człowiek był bezradny. Były trudne 

rozmowy z rodzicami. Rodzice nie dopuszczali myśli, że sprawa dotyczy ich dziecka.  

Chciała wiedzieć, co będzie robione, by uczniom przybliżyć kwestię dopalaczy, bo nie jest to 

sprawa prosta. Czy młodzież ma świadomość, czym to grozi i czy widzi potrzebę, by na ten temat 

rozmawiać. Zauważyła też, że mówi się, że młodzież jest antypolityczna. Uważa, że tak nie jest. 

Kiedyś była Powiatowa Rada Młodzieży składająca się z kandydatów ze wszystkich szkół. Czy 

nie można by znów wciągnąć młodzieży do takiej społecznej pracy, nie koniecznie politycznej. 

Jest dziecięca rada Miejska poszerzona o uczniów z gimnazjum. Pracowała przy organizacji 

posiedzeń i zwróciła uwagę, że wnioski przynoszone przez uczniów były bardzo dojrzałe. 

Radny M. Drzazg, członek Zarządu Powiatu – oznajmił, że jeśli chodzi o dopalacze, to przede 

wszystkim w bardzo szerokim aspekcie ta sprawa prowadzona jest przez Policję. Ostatnio było 

zorganizowane spotkanie w szerokim gremium z dyrektorami szkół, Policją, przedstawicielami 

Sanepidu. Okazało się, że Marszałek zaproponowałby akcja przeciw dopalaczom odbyła się  

4 września. Policja była zdziwiona, że my o niczym nie wiemy, a to, dlatego że taka informacja 

do samorządów nie dotarła. W ramach tej akcji, mają odbyć się spotkania Policji z młodzieżą, 

wyświetlanie filmu ze wspomnieniami osób, które brały dopalacze. Podchodził do tego 

sceptycznie. Pojawiła się koncepcja, by takie akcje przeprowadzać na lekcjach wychowawczych. 

Ponadto uważa, że do młodzieży należy przemawiać głównie obrazem. Pojawiła się informacja, 

że można zamówić za darmo ulotki. Nasze potrzeby okazały się za duże. Polecił zapoznać się  



z cenami w drukarniach. Przypomniał, że 20 września jest półmaraton, później są występy 

zespołu przy basenie. Planuje zorganizować happening i w tej kwestii rozmawiał z p. Kosińskim, 

czy grupa teatralna zainscenizowałaby scenkę o dopalaczach. Happening mógłby być 

pokazywany również w szkołach. Uważa, że byłaby to lepsza forma niż pogadanki w tym 

zakresie. Programy profilaktyczne też zostały opracowane. Jego zdaniem należy chronić młodzież 

przed ciekawością, podnosić ich świadomość.  

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – poprosił dyrektorów szkół, by na kolejne posiedzenie 

przygotowali informację na ten temat, jaki mają plan działania w swoich szkołach. 

Radna B. Włodarczyk – oznajmiła, że taki był jej zamiar, by rzucić temat. Dyrektorzy maja 

swoją praktyce i wiedzą jak to działa w ich szkołach. Uważa, że pogadanki typu „nie bierz” nie 

działają. Ważne jest, by przestrzegać, bo nawet dobrzy uczniowie ulegają ciekawości. Poprosiłaby 

za jakiś czas zebrać materiał, i powielić dobre działania w innych szkołach. 

Radny M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – przypomniał, że kiedyś po szkołach chodziły 

tzw. trójki: prokurator, policjant i wizytator. Uważa, że nie może to być działanie jednorazowe, 

tylko musi działać cały czas.  

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – podziękował i zamknął dyskusję. 

Ad. pkt. 2. 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – poprosił Przewodniczącego Rady, Jana Szczerbania o 

przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego wyrażającego stanowisko Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodniczący Rady, Jan Szczerbań – oznajmił, że tak jak wspomniał na ostatniej sesji, 

wychodzi z propozycją i prosi o poparcie Komisji. Uważa, że nic nie stoi na przeszkodzie, kiedy 

zaczynamy nową kadencję, co zbiegło się z tym, że mamy nowego Prezydenta, by uchwałę 

z listem intencyjnym wysłać w imieniu Powiatu Jarocińskiego do Pana Prezydenta wysłać. 

Zapraszamy przy okazji, by Pan Prezydent zwiedził też Jarocin. 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – poddał pozytywną opinię o projekcie uchwały pod 

głosowanie. 

 

Obrady opuścił radny Zb. Kuzdżał. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji.  

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany budżetowe zawarte w projekcie uchwały 

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

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Po stronie dochodowej wprowadzane są do budżetu 

ponadplanowe dochody, które zostały zrealizowane w oświacie, czyli w rozdziale 801 w związku 

z otrzymanymi zwrotami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w rozdziale 80120 zostaje 

wprowadzone do budżetu 33.573 zł oraz w zakresie szkół zawodowych w związku ze zwrotem 

dotacji wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem kwota 885 zł. Ponadto w zakresie edukacyjnej 

opieki wychowawczej również w związku z rozliczaniem dotacji zostaje wprowadzona kwota  

w wysokości 54 zł. Po stronie wydatkowej na wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Jarocinie następuje 

przesuniecie i zwiększenie planu na remont instalacji hydrantowej łącznie jest to kwota 30.000 zł. 

W Zakresie ZSP-B w Tarcach następują przesunięcia w zakresie planu związane  

z oszczędnościami na tzw. „trzynastkach”.  W zakresie budżetu ZSP NR 2 następuje zdjęcie planu 



o kwotę 2.000 zł. Te środki zostają przesunięte do planu Starostwa Powiatowego do § 231  

na zlecenie w związku z porozumieniem z miastem Zielona Góra na finansowanie kształcenia 

klas wielozadaniowych. 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – poddał pozytywną opinię o projekcie uchwały pod 

głosowanie. 

 

Nad projektem uchwały głosowali wszyscy członkowie Komisji. 

Projekt uchwały w zakresie działania Komisji został pozytywnie zaopiniowany 7 głosami „za”. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Edukacji  

i Kultury, p. M. Stolecki zamknął obrady.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

           

Mariusz Stolecki 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 

 

 

 

 

 

 


