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Protokół Nr 34/16 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 21 grudnia 2016 r. w godz. od 15:00 do 15:30 

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. Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez kulturalnych w 2016 roku. 

2. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Jarocińskiego  

w 2016 roku. 

3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2017. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad.pkt.1 Sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez kulturalnych w 2016 roku. 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Państwo radni otrzymali to sprawozdanie 

przygotowane przez Dyrektora Oświatę Pana Mirosława Drzazgę. Czy chce Pan coś dodać?  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – nie. 

 

Członkowie Komisji sprawozdanie przyjęli.  

 

Ad.pkt.2 Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Jarocińskiego  

w 2016 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Państwo radni również otrzymali  

to sprawozdanie przygotowane przez Asystenta Zarządu Pana Wojciecha Rasia, który 

poinformował, że będzie dzisiaj nieobecny, bo ma Komisje Budżetu w Gminie Żerków także 

jest usprawiedliwiony. Kazał przekazać, że ewentualne pytania zostaną zaprotokołowane  

i na piśmie wtedy odpowie. Czy ktoś z Państwa do tego sprawozdania ma pytania?  

 

Członkowie Komisji sprawozdanie przyjęli.  
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Ad.pkt.3 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zatwierdzenie propozycji do planu pracy 

komisji na rok 2017. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Myślę, że wszyscy zapoznali się z tym planem. Czy Państwo mają jakieś uwagi do tego 

planu, bo dzisiaj już musimy zatwierdzić?  Pani Bronisława wnioskowała, żeby w kwietniu 

był punkt dotyczący oferty szkół Ponadgimnazjalnych, żeby Dyrektorzy przedstawili jak 

wygląda przygotowanie do wejścia w nowy program w oświacie. W kwietniu byśmy prosili, 

żeby Dyrektorzy szkół powiedzieli nam coś więcej jak wyglądają przygotowania.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – przygotowania rozpoczniemy powoli już  

w drugiej połowie stycznia, dlatego, że terminy nie gnają nas, ale z drugiej strony patrząc  

na reformę związaną z edukacją, to nas to dotyczy od 1 września 2017 roku.  

To nie jest tak do końca, dlatego, że niektórzy mówią, że niektóre uchwały musimy wywołać 

przed 1 września 2017 r., a niektórzy mówią, że te uchwały muszą być podjęte do końca 

marca. Z naszej strony będziemy się bacznie przyglądali wszystkim rozporządzeniom 

dotyczących terminów. w przypadku każdej szkoły ponadgimnazjalnej będziemy musieli 

zmienić statuty, w pewnym zakresie muszą być, chociażby, dlatego, że wydłuża się etap 

edukacyjny z jednej strony o licea czy technika, a poza tym wchodzą szkoły branżowe dwu  

i trzy letnie będzie musiało być wszystko uwzględnione w statutach szkół.  

Powoli jesteśmy w stanie to zorganizować, z Dyrektorami w styczniu należy przeprowadzić 

naradę dotyczącą wszystkich pomieszczeń, dotyczącą zbiorowości, która będzie występowała 

w szkołach wstępnie przeliczyć jakie mamy możliwości i zasoby szkół, co należy jeszcze 

zmienić, mamy jeszcze czas, żeby pewne rzeczy wykonać. Musimy przyjrzeć się samej 

kadrze nauczycielskiej, dlatego, że część nauczycieli możemy pozyskać z gimnazjów. 

Uważam, że taka narada będzie potrzebna, myślę, że w drugiej połowie stycznia spotkamy się 

i omówimy te wszystkie aspekty, które najbardziej interesują państwa.  

My jako Rada Powiatu,  jako Komisja Edukacji, możemy pewne rzeczy przygotowywać  

do Państwa, ale Państwo są Dyrektorami, pracodawcami do swoich nauczycieli, Państwo 

będą decyzje podejmowali, będą musiały być głęboko przeanalizowane. Biorąc pod uwagę, że 

reforma zwiększa ilość lat na poszczególnych etapach edukacyjnych, ale z drugiej strony 

trzeba mieć świadomość, że w jednym czasie będą dwa roczniki, i gimnazjum i rocznik, który 

opuści 8 klasę szkoły podstawowej. A te roczniki nie mogą być mieszane w oddziałach, więc 

to tez musimy wziąć pod uwagę i przeanalizować, jakie są nasze możliwości.  

Biorąc pod uwagę, że po tym okresie niektórym nauczycielom po tym okresie Państwo będą 

musieli dać wypowiedzenie. Wszyscy będziemy musieli podejść do tego z dużą rozwagą. 

Myślę, że szczególnie będą się przyglądały kuratoria oświaty, naszym arkuszom 

organizacyjnym, dlatego, że to kuratoria będą, nowy arkusz w 2017 opiniowały  

i zatwierdzały. Będziemy tylko przedstawiali, ale w dalszym ciągu będzie nas obowiązywała 

karta nauczyciela, która dopuszcza do pół etatu nadgodzin, nie mówię, że tyle ma być, ale 

zawsze uważałem, że każdy z Dyrektorów musi mieć w tyle głowy zdrowy rozsądek  

i wiedzieć jak postępować, żeby nie było takiej sytuacji, że nauczyciele zostaną na gołych 

etatach, a później się okaże, że nie ma etatów dla naszych nauczycieli. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji, 6 radnych głosowało „za”. 

 Plan pracy Komisji na 2017 rok został pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad.pkt.4 Sprawy bieżące. 

 

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

Rady Powiatu w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2017.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji, 6 radnych głosowało „za”. 

 Plan pracy Rady na 2017 rok został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – odczytał odpowiedź na wniosek z Zarządu 

Powiatu dotyczący utworzenia Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.  

Kopia wniosku stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

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

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

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił zmiany w budżecie na 2016 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki - dziękuję. Otwieram dyskusję. 

 

Radny L. Mazurek - mam pytanie do Pana Skarbnika, czy pieniądze, które szkoły 

zaoszczędziły wracają na konto Starostwa Powiatowego i potem na podstawie od nowa 

złożonych wniosków Dyrektorów Zarząd im te pieniądze przyznaje?  

Czy one zostają w szkołach?  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – pieniądze na koniec roku?  

 

Radny L. Mazurek – chodzi o pieniądze, które teraz szkoły zaoszczędziły. W gminie jest 

tka, że szkoły zaoszczędziły, pieniądze wracają na konto gminy i gmina decyduje  

ile na podstawie wniosków złożonych przez dyrektora ile mu tych pieniędzy do szkoły wraca. 

Dlatego pytam czy te zaoszczędzone pieniądze w szkole w ZSP nr 1 35 tys. zł zostaje  

na koncie u dyrektora czy one wracają? Czy na podstawie wniosku, które On teraz złożył, że 

chce coś remontować, będą do niego wracały? 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – jeżeli chodzi o wnioski, o których mówiłem  

to wszystkie wracają, ale były takie przypadki w poprzednich miesiącach, że niektóre szkoły 

nie dostały wszystkich pieniędzy.  

 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki - dziękuję. Przechodzimy do głosowania.  

 

 

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie, 6 głosami „za”, 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Radny L. Mazurek - skoro mamy na Komisji członków zarządu, to myślę, że nasza komisja 

rewizyjna, dość często i czasochłonne dużo rzeczy bada, robi, poddaje pewne wnioski. 

Dobrze by było, że to wszystko, co składa komisja rewizyjna, żeby do tego się potem odniósł 
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Zarząd czy pewne rzeczy uwzględnił czy nie uwzględnił. Ta praca Komisji Rewizyjnej jakby 

zostaje, a oni się napracują zrobią, a my dalej nie wiemy, co się z tym dzieje.  

 

Radna B. Włodarczyk - tak się stało, że wczoraj było posiedzenie Komisji Rewizyjnej i jako 

pierwszy punkt była informacja członków zarządu na temat naszych wniosków, które były 

kierowane do Zarządu, co z nimi się dzieje. Koniec roku, więc poprosiliśmy i na wszystkie 

wnioski otrzymaliśmy informację. Jeśli Pan ma ochotę to proszę skierować się do biura  

i przeczytać protokół, bo nie chciałabym tutaj odpowiadać.   

 

Radny L. Mazurek – dziękuję. To jest ważna informacja, żebyśmy wiedzieli, co się z tym 

dalej dzieje.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – wszystkim dziękuje i życzę zdrowych  

i spokojnych świąt i do zobaczenia po świętach.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 Przewodniczący Komisji   

     Edukacji i Kultury   

 

                  Mariusz Stolecki   

          

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 
 


