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Protokół Nr 25/16 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 23 maja 2016 r. w godz. od 15:00 do 15:20 

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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 Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowują 

quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w Powiecie 

Jarocińskim za rok 2015. 

2. Informacja o stanie i bazie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1.  

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – przedstawił informację o realizacji zadań  

z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w Powiecie Jarocińskim za rok 2015. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Państwo dostali całkowite zestawienie łącznie z sumami, z procentami, nie ma sensu, żeby 

przedstawiać poszczególne pozycje w ramach paragrafów. Staraliśmy się zrobić to jak 

najbardziej czytelne, żeby było dostępne do wszystkich 

 

Nie było dyskusji. 

Komisja informację przyjęła. 

 

Ad. pkt. 2.  

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – przedstawił informację o stanie i bazie kultury 

fizycznej i sportu na terenie powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Postaraliśmy się przeprowadzić inwentaryzację, jeśli chodzi o bazę sportową gmin 

wchodzących w skład powiatu jarocińskiego. Każdy z Państwa może zweryfikować czy te 

obiekty zgadzają się. Po zaciągnięciu informacji z gmin to powinna to być najbardziej 

aktualna baza, którą dysponujemy, jeśli chodzi o obiekty sportowe.  

 

Nie było dyskusji. 

Komisja informację przyjęła. 
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Ad. pkt. 3. Sprawy bieżące. 

a) Przewodniczący Komisji Edukacji i Kulury p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2016 rok. 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kulury p. Mariusz Stolecki – otwieram dyskusję. 
 

Radny L. Mazurek - czy to zwiększenie subwencji oświatowej było na nasz wniosek czy 

samoczynnie?  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – tak, jak co roku przyszło samoczynnie.  

Procedura uchwalania państwa jak i samorządów jest taka, że najpierw następuje utworzenie 

projektu budżetu państwa, gdzie są wskazane projektowane dochody i wydatki w budżecie 

państwa, a tym samym projektowane wartości subwencji. Po uchwaleniu budżetu państwa 

samorządy otrzymują ostateczną kwotę, subwencji i udziału w podatku PIT. Tak samo było  

w tym roku, dlatego to zwiększenie  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – to zwiększenie jest także związane z ilością 

uczniów, która pozyskaliśmy spoza powiatu jarocińskiego, spoza powiatu do naszych szkół 

ponadgimnazjalnych trafiło 182 uczniów. z tym, ze 41 uczniów odeszło z naszego powiatu do 

innych szkół. jest to związane z różnymi kierunkami, niektórzy kończyli w Ostrowie, często 

trafiają z powrotem jako dzieci swoich rodziców do Ostrowa.  Są przypadki, że ktoś chce 

skończy technikum chemiczne, wiadomo, że na naszym terenie nie ma wszystkich szkół, 

które by spełniały oczekiwania uczniów. W tym przypadku około 26 uczniów uczy się  

w szkołach poznańskich, ale i tak mamy 141 uczniów na plus spoza powiatu jarocińskiego, 

biorąc pod uwagę naszą demografię i m.in. te pieniądze są związane z tym, że po analizie 

mamy tą zwyżkę.   

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kulury p. Mariusz Stolecki – czy są jakieś pytania? 

Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji 

Edukacji i Kultury jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu 

uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kulury p. Mariusz Stolecki – chciałem dodać, że  

w zeszły czwartek odbył się konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych i chciałem 

Panu Dyrektorowi Maćkowiakowi oficjalnie pogratulować oficjalnie ponownej kadencji.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – miałem przyjemność być przewodniczącym 

komisji konkursowej. Pan Dyrektor otrzymał pół godziny, aby się zaprezentować, ale okazało 

się, że nie starczyło było to prawie 45 minut. Komisja była zafascynowana nie tylko 

programem, ale oddaniem szkole, zaangażowaniem. Ponieważ, jest czas po głosowaniu, które 

było jednomyślne za. W odniesieniu do prezentacji przedstawionej przez p. Dyrektora, 
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powtarzam to, co zostało powiedziane na komisji. Można by się zastanowić, bo Gazeta 

Jarocińska zadała mi pytanie czy będziemy prowadzić konkursy otwarte. Powiedziałem, że to 

jest niemożliwe, bo szkoła gimnazjalna, czy podstawowa dotyczy bardziej małego środowiska 

niż szkoły ponadgimnazjalne. Tym bardziej, że w naszych szkołach są uczniowie spoza 

naszego terenu, więc jest to niewyobrażalne. Można się zastanowić czy na stronie szkoły czy 

powiatu nie zamieścić prezentacji p. Dyrektora, bo uważam, że skoro każdy ma prawo zajrzeć 

do protokołu komisji konkursowej, więc ta prezentacja nie musi być prezentacją ukrytą.  

Pan Dyrektor poprzez tą prezentację może się pochwalić osiągnięciami szkoły, projektami, co 

na przyszłość, w jakim kierunku powinien iść rozwój szkoły. Panie Dyrektorze, dobrze by 

było, żeby udostępnił Pan tą prezentację, a my na stronie powiatowej umieścimy. 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 Przewodniczący Komisji   

     Edukacji i Kultury   

 

                  Mariusz Stolecki   

          

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 

  


