Protokół Nr 21/16
z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego
odbytego w dniu 02 lutego 2016 r. w godz. od 15:00 do 15:20
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. Zasoby kulturowe i turystyczne Powiatu Jarocińskiego.
2. Informacja na temat obiektów zabytkowych.
3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2015.
4. Sprawy bieżące.
Ad. pkt. 1.
P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – przechodzimy do punktu pierwszego - zasoby
kulturowe i turystyczne Powiatu Jarocińskiego. Materiały radni otrzymali wcześniej i się
zapoznali. Nie ma sensu czytać wszystkiego teraz, bo jest prawie 40 stron. Poproszę by
p. Drzazga krótko zreferował temat.
P. M. Drzazga, członek Zarządu – temat został opracowany dość szczegółowo.
W opracowaniu podana jest informacja o zabytkach, pokazane są trasy rowerowe
w poszczególnych gminach, szlaki turystyczne na terenie powiatu. Zachęcam do skorzystania
wiosną i wyruszyć na wyprawy rowerowe. Są też szlaki wodne. Jest to ciekawe opracowanie
i warto się zapoznać i mieć pod ręką. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Zb. Kuzdżał – chciałem dowiedzieć się jak wygląda sprawa z naszym pałacykiem
w Kotlinie. Czy w tej sprawie otrzymaliśmy jakieś pismo, czy otrzymaliśmy dofinansowanie
na remont?
P. M. Drzazga, członek Zarządu – przeskoczył pan radny do punktu drugiego.
Występowaliśmy swego czasu do Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków z prośbą, żeby
wykreślić ten zabytek z rejestru zabytków. Otrzymaliśmy z Ministerstwa odpowiedź
odmowną. Każdy może pojechać do Kotlina i zobaczyć w jakim jest stanie ten zabytek. Dwór
został opuszczony w 1968 r. i od tego czasu tam się nic nie działo. Był to obiekt zamknięty i
poprzez aurę stopniowo został doprowadzony do takiego stopnia dewastacji, że nie widzę
realnej możliwości odbudowy ani zrobienia czegokolwiek. Proponowałem, żeby rozebrać ten
budynek, ponieważ stanowi zagrożenie. Jest on ogrodzony płotem, by nit nie wchodził na ten

teren. Proponowałem, by zostawić obiekt na zasadzie przyziemia i tablice informacyjne ze
zdjęciami jak ten dworek wyglądał. Takie zdjęcia posiadamy. Odbudowa byłaby od postaw
jak budowa Zamku Królewskiego w Warszawie. To nie wchodzi w rachubę. Biorąc pod
uwagę stan zniszczenia obiektu jeszcze raz w tym roku wystąpimy o wykreślenie z rejestru
zabytków. Uważam, żeby dla historii to przyziemie należy zostawić. Innej możliwości niema
i taką próbę podejmiemy.
Radny Sł. Wąsiewski – na stronie nr 8 mamy Gminę Jaraczewo. Czy to nie powinno być już
Miasto i Gmina Jaraczewo?
P. M. Drzazga, członek Zarządu – materiały były przygotowane wcześniej. Ale
rzeczywiście jest to istotne.
Ad. pkt. 2.
P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – kolejny punkt to informacja na temat obiektów
zabytkowych.
P. M. Drzazga, członek Zarządu – informacja zawiera wszystkie zabytki znajdujące się
poszczególnych gminach Powiatu Jarocińskiego. Także te, które przedstawiają największą
wartość historyczną. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że w ewidencji jest ok. 1100
obiektów. Jest to bardzo dużo jeśli chodzi o Powiat Jarociński, z tym że prawie 99% jest
w rękach prywatnych. W formie tabelarycznej przedstawiony jest wykaz zabytków
nieruchomych, parków, cmentarzy zabytkowych, stanowisk archeologicznych na terenie
powiatu, wpisanych do rejestru zabytków. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – nie widzę pytań. Zamykam dyskusje.
Ad. pkt. 3.
P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – przechodzimy do zatwierdzenia sprawozdania
z działalności komisji za rok 2015. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wszyscy radni wcześniej sprawozdanie otrzymali. Czy są jakieś uwagi?
Radny Zb. Kuzdżał – ja tu jednej rzeczy nie widzę. Nie widzę pałacyku w Raszewach
wymienionego. Tam była siedziba Kombinatu PGR Raszewy miedzy innymi. Może
przeoczenie.
P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – jest w części drugiej, jeśli chodzi o informację na
temat obiektów zabytkowych. Strona 8 pozycja 85.
Radny Zb. Kuzdżał – dziękuje, przejrzę. Oglądałem w pierwszej części.
P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – widzę, że do sprawozdania nie ma uwag, wobec
tego poddaję sprawozdanie do zatwierdzenia. Kto jest za przyjęciem sprawozdania. Dziękuję.
Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok. zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. pkt. 4.
P. M. Drzazga, członek Zarządu – informuję, że dyrektorów szkół ZSP Nr 1 i 2 oraz z Tarc
zwolniłem z dzisiejszego posiedzenia ponieważ tematy nie dotyczyły bezpośrednio tych
szkół, a miałem dziś nimi o 10.00 naradę. Było to półtoragodzinne spotkanie dotyczące
naboru, w jaki sposób mamy prowadzić akcję powiadamiania, odwiedzania szkół,

organizowania „dni otwartych”, budowy nowych stron www. Ogłoszony został w tej kwestii
konkurs wśród uczniów, by ze swojej strony złożyli propozycje. Mówiliśmy o nowych
kierunkach i uruchomieniu nowych linii autobusowych. Jest uruchomiona linia do Borku i jest
do Orzechowa przez Pięczkowo, Krzykosy. Był dzisiaj na spotkaniu Prezes JLA i nie jest
wykluczone, że zostanie uruchomiona linia Koźmin przez Rozdrażew. Pojawiają się nowe
możliwości, nowe kierunki. Mówiliśmy też o rankingu perspektyw i wnioskach wynikających
z tego. Mówiliśmy również na temat przygotowania się pod projekty unijne, te które
uruchomi Urząd Marszałkowski z szerokim zwróceniem uwagi na to, żeby uczniowie szkół
zawodowych przede wszystkim uzyskiwali dodatkowe kompetencje i dodatkowe certyfikaty
w ramach tych projektów. Myślimy też o stażach, praktykach pogłębionych ponad podstawę
programową.
Radny L. Mazurek – czy drzewa pomniki przyrody też w zasobach kulturowych są?
P. M. Drzazga, członek Zarządu – ten temat poruszany był na Komisji Rolnictwa.
Informuje, że nie uwzględnialiśmy pomników przyrody. Jest taki rejestr.
Radny Sł. Wąsiewski – w zasobach należy rozróżnić spis, rejestr i ewidencja obiektów
przyrodniczych. To natomiast jest typowy rejestr zabytków.
P. M. Drzazga, członek Zarządu – taki rejestr pomników przyrody jest prowadzony, ale był
omawiany na Komisji Rolnictwa.
P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – dziękuje za usprawiedliwienie dyrektorów szkół.
W zeszłym roku Radny Wąsiewski sugerował, by na posiedzeniach, które nie dotyczą szkół,
nie absorbować dyrektorów i to jest dobre posunięcie.

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Edukacji
i Kultury, p. M. Stolecki zamknął obrady.
Przewodniczący Komisji
Mariusz Stolecki
Protokołowała:
A. Przymusińska

