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Protokół Nr 54/17 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Edukacji i Kultury 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 29 czerwca 2017 r. w godz. od 16:30 do 17:00 

w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Pan Mariusz Małynicz.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 

stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju  

p. Sławomir Wąsiewski, 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Ad.pkt.1 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - Art. 90 ust. 3b ustawy o systemie oświaty wskazuje, że 

placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 3,4 i 10, tj. szkolne schroniska 

młodzieżowe, międzyszkolne ośrodki sportowe i młodzieżowe domy kultury mogą otrzymać 

dotacje z budżetu powiatu. Wobec powyższego rada powiatu decyduje, czy ww. placówki 

otrzymają dotacje na dofinansowanie realizacji swoich zadań. Podjęcie uchwały  

w proponowanym brzmieniu podyktowane jest wynikami przeprowadzonych kontroli  

w szkolnych schroniskach młodzieżowych oraz w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  

w Jarocinie. Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, zgodnie z Uchwałą L/268/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia  

30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji.  

§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 3. Szkolne Schroniska Młodzieżowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia  

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz.1943), zwanej dalej ustawą, 

otrzymują dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej 50 % wysokości subwencji 

otrzymanej przez powiat w części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy na 

prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych. Pozostałe placówki wymienione w art. 3 



2 

 

pkt. 3 ustawy o systemie oświaty otrzymują dotację w wysokości 40% wysokości subwencji 

otrzymanej przez powiat w części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy”. 

Proszę państwa uchwała jest wywołana po części już uchwałą, która na poprzedniej sesji nie 

przeszła. Były składane protesty ze strony osób prowadzących schroniska, jak również ze 

strony młodzieżowego ośrodka sportowego, które złożyło ponad 600 deklaracji złożonych 

przez rodziców, żeby to utrzymać. Na tej sesji zostałem zobligowany do tego, żeby 

przeprowadzić kontrole w stowarzyszeniach, które prowadzą schroniska jak również  

w Mosach. Okazało się, że jeśli chodzi o schroniska występuje szereg różnego rodzaju 

nieprawidłowości, a jeśli chodzi o Mosy obciążenie jest w granicach 37 %. Prosiłbym przyjąć 

projekt tej uchwały, w szerszym zakresie przedstawię na prezentacji w odniesieniu do 

schronisk jakie występują nieprawidłowości, a także jeśli chodzi o same kontrole w Mosach, a 

tych kontroli przeprowadziliśmy 66. Stąd wynikają te wnioski. Oczywiście, żeby uchwała 

była procedowana to przeprowadziliśmy konsultacje, które zakończyły się wczoraj, stąd nie 

mogłem wcześniej przedłożyć Zarządowi projektu tejże uchwały. Jeśli chodzi o wynik 

konsultacji to zgłosiły się tylko dwie organizacje. Można powiedzieć, że w swoich uwagach 

podmioty prowadzące wskazały możliwość zakończenia działalności tych placówek, jeśli  

te kwoty nie będą w 100%. Organizacje wskazały, że wyniki przeprowadzonej kontroli nie 

mogą wpływać na wysokość przekazywanych dotacji. Jeśli są wyniki kontroli, które wskazują 

na nieprawidłowości to nie rozumiem jak one mają nie wpływać na wysokość 

przekazywanych dotacji. Uważam, że mają i powinny mieć wpływ i nie może to być tylko  

na zasadzie takiej, że przekazujemy i nie mamy nad tym żadnej kontroli.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – otwieram 

dyskusję. Chcę uspokoić Państwa przedstawicieli stowarzyszeń, że ten punkt będzie 

szczegółowo omawiany na sesji, bowiem będzie przedstawiam prezentacja z kontroli.  

Wtedy Państwo się ustosunkują. 

 

Radny M. Szymczak - czy wszystkie kontrole zostały zakończone? Prezentacja ma nam 

pokazać nieprawidłowości.  

 

Radny J. Zegar - chciałem powtórzyć to, co Pan Przewodniczący powiedział, bo chciałem, 

żeby zabrali głos przedstawiciele ze stowarzyszeń. Czy ma wejść ta uchwała czy nie?  

Jestem zmuszony przeciwnie głosować. Cały czas w ciemno.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – nie chciałbym się 

powtarzać. Przyjmując argumentację Pana Radnego po szczegółowej prezentacji będzie 

można się ustosunkować i wtedy podjąć stosowną decyzję. To jest opinia komisji jednej  

i drugiej. Rozumiem Pana Koniecznego, że może rzutować opinia komisja, ale ostateczną 

decyzję podejmują radni na sesji. Być może z przedstawionej prezentacji będzie wynikała 

różnica zdań, inna ocena i wtedy rozważymy wszystko dokładnie.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - jeśli chodzi o schroniska, zostało skontrolowane schronisko 

w Radlinie, Roszkowie oraz w Wilkowyi. Nie było kontrolowane schronisko w Pałacu, 

ponieważ zbyt krótki okres jest użytkowane, odnosiliśmy się do pełnych lat.  

Jeśli chodzi o MOS – y przeprowadziliśmy 66 kontroli. Musiałbym mieć armię ludzi do 

kontroli, ponieważ jest 62 nauczycieli, którzy mają po 3, 4 w tygodniu zajęcia.  

Mimo, że była wiadomość, że przeprowadzamy te kontrole to średnia osób, które uczestniczą 

to jest 37, 34 %, jeśli chodzi o młodzież. W tym czasie zostało zgłoszonych od 28 maja  

do 20 czerwca mieliśmy zgłoszenia z MOS - u, że zajęcia sie nie odbyły. W tym czasie na 

tych zajęciach jak sobie przypominam nie uczestniczyło 823 uczniów. Oprócz tego około 800 
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nie brało udziału, w tym okresie to jest ponad 1600 uczniów nie brało udziału w zajęciach 

MOS-u.  

 

Radny M. Szymczak - czy wszystkie stowarzyszenia zostały powiadomione o konsultacjach?  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - jeśli chodzi o stowarzyszenia to tradycyjnie wywieszamy na 

naszej stronie internetowej także wszystkie osoby, które były zainteresowane mogły się 

zapoznać, jest to zgodne z naszymi procedurami. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję.  

Poddaję projekt uchwały pod zaopiniowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

6 radnych głosowało „za”, 3 głosowało „przeciw”. Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury, 

6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

  

  

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


