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Protokół Nr 18/15 

z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 14 grudnia 2015 r. w godz. od 15:00 do 15:15 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30 

 

 *** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

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. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na 2016 rok. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1  

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – przedkładam do zatwierdzenia plan pracy 

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

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

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji, 7 radnych głosowało „za”. 

 Plan pracy Komisji na 2016 rok został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad. pkt. 2 Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – przedkładam do zaopiniowania projektu uchwały 

Rady Powiatu w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2016.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji, 7 radnych głosowało „za”. 

 Plan pracy Rady na 2016 rok został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – przechodzimy do zaopiniowania projektu 

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

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił zmiany w budżecie na 2015 rok. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki - dziękuję. Przechodzimy do głosowania.  
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Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie, 7 głosami „za”, 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

 

 

 

Radny T. Grobelny – chciałem poinformować, że pracuję w trzech komisjach, w komisji 

rewizyjnej bardzo pracochłonnej i bardzo absorbującej oraz w Komisji Budżetu i jest jeszcze 

trzecia Komisja Edukacji. W związku z powyższym chciałbym z rokiem kalendarzowym 

przestać brać udział w komisji Edukacji i zrezygnować chciałbym. Formalnie chciałbym się 

wypisać i rezygnuję z udziału. Z nowym rokiem kalendarzowym. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – chciałem Panie Teodorze podziękować za 

pracę w komisji, za częste wypowiedzi merytoryczne w zakresie prac Komisji. Ze swojej 

strony bardzo dziękuję. To, co dotyczy oświaty, naszych szkół tez jest bardzo ważne, to jest 

ponad 29 mln zł naszego budżetu. Zdaję sobie sprawę, jakie obciążenie jest ze strony naszej 

komisji. Było miło, myślę, że raz po raz będzie Pan gościem, z głosem doradczym, w końcu 

jest Pan członkiem Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – w imieniu całej komisji chciałem podziękować, 

za obecność, za uczestnictwo, smutna wiadomość przed świętami. Szanujemy decyzję, 

zapraszamy Pana jako widza, podobnie jak Pani Włodarczyk, również Panu będziemy 

wysyłać i oczekiwać że będzie się Pan pojawiał i udzielał. 

 

Radna B. Wlodarczyk – dziękuję Panu Teodorowi, że nie zrezygnował z Komisji 

Rewizyjnej.  Jako doświadczona osoba, pracujący dyrektor, nauczyciel, bardzo dziękujemy, 

że byłeś z nami.  

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Edukacji  

i Kultury, p. M. Stolecki zamknął obrady.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

           

Mariusz Stolecki 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 

 


