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Protokół Nr 46/17 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 25 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 15:35 

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. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2017/2018. 

2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w zakresie działania 

komisji. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarcach, wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Przyrodniczo –Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, 

Tarce 19. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Jarocinie wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  

w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jarocinie wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. UNICEF w Jarocinie 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Policealnej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. UNICEF  
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w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie  

przy ul. Szubianki 21. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu 

powiatu na refundację kosztów związanych z pracami konserwatorskimi kościoła 

wpisanego do rejestru zabytków. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2017 rok. 

11. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - omówił stan organizacyjny szkół na rok 

szkolny 2017/2018. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Otrzymali Państwo informację i jak widać ubyło nam trochę uczniów. Nie da się demografii 

przebudować, zmienić. Zaskoczeniem ubytek jest uczniów w ZSP nr 2, bo w zeszłym roku 

mieliśmy bardzo wysoki przyrost, a w tym roku wróciło do tej sytuacji, która była każdego 

roku. Jednorazowy boom, na szkoły zawodowe w naszej dwójce, wróciło do normalizacji. 

Uczniowie, którzy przybywają spoza powiatu jarocińskiego w dalszym ciągu jest to wyraźna 

liczba, przyrost w granicach 130 uczniów, przekłada się na ilość oddziałów, jest to dużym 

plusem. Myślę, że sytuacja demograficzna jest ustalona, bo na przełomie następnych lat 

nastąpi odbicie, to nie będzie się w sposób diametralny zmieniać. W związku z tym zmieniają 

się etaty w szkołach, zmienia się ilość oddziałów w szkołach, to jest pochodna naszego 

naboru w poszczególnych jednostkach. Biorąc pod uwagę arkusze organizacyjne, uważam, że 

wypracowaliśmy przez ostatnie lata modelowy wzór, jeśli chodzi o podział na grupy, żeby to 

się odpowiednio kształtowało w zależności od subwencji oświatowej.  

 

Członkowie Komisji informację przyjęli. 

 

Ad.pkt.2 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił informację o realizacji budżetu powiatu  

za I półrocze 2017 roku w zakresie działania komisji. Informacja stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

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

 

Członkowie Komisji informację przyjęli. 

 

Ad.pkt.3 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych im. Jadwigi 

Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 
P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – miałbym do Państwa taką prośbę, żeby  

od punktu 3 do punktu 8 włącznie przegłosować blokiem, bo rozumiem, że na sesji będziemy 
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głosować poszczególne uchwały, ale na komisji uważam, ze możemy przegłosować  

to blokiem i w niczym nie będzie przeszkadzało.  Zmieniły się założenia reformy Edukacji  

i organy stanowiące jak Starostwo musimy przekształcić odpowiednio szkoły.  

Jeśli są wątpliwości to możemy po kolei punkty głosować.  

 
Przewodniczący Komisji 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 7 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.4 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2  

w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji 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 7 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.pkt.5 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1  

w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. 

Franciszkańska 1. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji 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 7 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.6 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy  

im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy  

ul. Szubianki 21. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji 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 7 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.7 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej w Tarcach, 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej  

w Tarcach, Tarce 19. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji 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 7 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.pkt.8 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

Specjalnej im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych  

w Jarocinie przy ul. Szubianki 21. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji 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 7 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – nie wiem Panie Mirku czy to jest dobry sposób, bo 

my mamy, ale goście do wglądu tego nie mają, a Komisja jest dla wszystkich. Mi się to nie 

podoba, bo ja punkty czy uchwałę głosuję. Ostatni raz, bo jako szef Rady nie zgadzam się.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – tłumaczyłem w punkcie 3, że jest  

to Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, bo zmieniamy nazwę.  

Wiadomo, że w przypadku pozostałych punktów one dotyczyły poszczególnych szkół  

i to wszystko wynikało z reformy oświaty. Gdyby to dotyczyło innego zagadnienia w każdym 

projekcie uchwały, to bym się zgodził, że każdą z tych uchwał trzeba omówić.  

Dotyczy tylko i wyłącznie zmiany samej nazwy, która za sobą nic nie niesie.  

Dlatego prosiłem, żeby skrócić. Zależało mi na tym, żeby powiedzieć, z czego to wynika.  
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Radny Zb. Kuzdżał - uważam, że tą minutę dłużej jakby się przeczytało to nic by się nie 

stało, ale później, żeby nikt nam nie zarzucił, że nie wiedział, o co chodzi. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – było powiedziane, że na komisjach jest ta praca  

i mamy ją wykonać, a sesja uchwałodawcza.  

 

P. T. Grobelny, Starosta – intencja Pana Wicestarosty Drzazgi była dobra, żeby nam 

zaoszczędzić czasu, bo w każdej uchwale jest zastąpienie szkoły zawodowej na szkołę 

branżową i każdy tak zrozumiał. I Tarce i ZSP 1 i ZSP 2. Na przyszłość będziemy całe nazwy 

uchwał czytać.  

 

Ad.pkt.9 

Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P.  

w Górze dotacji z budżetu powiatu na refundację kosztów związanych z pracami 

konserwatorskimi kościoła wpisanego do rejestru zabytków. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

 

P. T. Grobelny, Starosta – jest to pokłosie uchwały w grudniu, którą podjęliśmy jeszcze  

w grudniu. Podjęliśmy się, że na remont kościoła w Górze przeznaczymy 100 tys. zł, jednak 

jak wszyscy wiemy remont w połowie został zakończony z rokiem budżetowym.  

W związku z powyższym nie można było przeznaczyć całej kwoty 100 tys. zł.  

Wtedy przeznaczyliśmy 50 tys. zł, musieliśmy wykonać nową uchwałę, która regulowała 

refundację robót, inwestycji. To trwało długo, bo za każdym razem trzeba było do Ministra 

Kultury, do RIO, do Wojewody uchwały przekazywać. Prace wszystkie musiały być 

wykonane, nawet o literówki przyczepiło się Ministerstwo. Jest to realizacja uchwały  

z grudnia. Trafiło, że akurat na kościół w Górze. Nie przemawia za mną mój patriotyzm 

lokalny. Zastanowimy się nad dalszymi losami takiej refundacji na poszczególne świątynie, 

bo byśmy dróg nie zrobili w przyszłości.  To było obiecane, a co jest obiecane to trzeba 

spełnić. Wnoszę, żebyśmy przegłosowali to pozytywnie.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – długo to trwa, parafia niecierpliwi się.  

Gdybyśmy nie zrobili tego dachu to jest cała świątynia do ratowania po tej nawałnicy.  

A sufit był z trzciny, kompleksowe robienie. W tej chwili jest to robione. Nie bójmy się Panie 

Starosto, bo to Zarząd będzie decydował przy wsparciu radnych. Nie bać się, jeśli kościół 

występuje, widziałem potrzebę. Mała wspólnota to gdzie my mamy pójść? A tak przy małym 

wsparciu, ludzie też płacą podatki, modlą się. Nie bać się, jak niezasadne t uznacie, że nie 

zasadne. Dziękuję za to, że jest, dziękuję Panie Starosto, że jest dopilnowane.  

 

Przewodniczący Komisji 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 7 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad.pkt.10 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2017 rok. 

Przewodniczący Komisji 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 7 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.11 Sprawy bieżące. 

Radny R. Jacek - pierwsze to nasuwa mi się refleksja, że projekt budżetu był składany  

w 2016 roku. W związku z tym tak jak Pan Przewodniczący powiedział nie bać się tej 

realizacji, bo my wykonujemy to, co zostało wniesione przez poprzednio zarząd i taki jest 

nasz obowiązek.  Chciałbym podziękować Zarządowi, Komisji, bo jestem pierwszy raz, Panu 

Skarbnikowi, za przestrzegane przepisów prawa, gdzie wykonanie budżetu jest za 1 półrocze 

nienaganne. Wszędzie wskaźniki ponad 50 %, pokazują, że optymalnie jest realizowana 

ustawa finansowa i budżetowa przez Zarząd i Radę. Moja uwaga i spostrzeżenie, bo rzadko 

przy tym deficycie, że te dochody mogły być tak wysoko postawione, że one znajdują 

pozytywną odzwierciedlenie w budżecie  

 

Radna B. Włodarczyk - chciałam powiedzieć, że zajmowaliśmy się analizą na Komisji 

Rewizyjnej i od 3 lat, kiedy analizujemy po półroczu, kiedy jest realizowany budżet to  

w zasadzie jest zawsze podobnie realizowany i w tym roku tak samo w poszczególnych 

działach i rozdziałach. To świadczy o tym, że praca Zarządu, Skarbnika jest właściwa, bo 

przygląda się ile nam zostało do wydania, ile wydaliśmy, ile zostało do wydania.   

Ukłony w stronę w Pana Skarbnika oraz Dyrektorów Wydziałów i Jednostek.  

Pamiętam takie czasy, kiedy pod koniec roku zostawały pieniądze i trzeba było iść kupić 

obojętnie co, żeby wydać pieniądze, tak Panie Rysiu było.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończono posiedzenie. 

  

 

 Przewodniczący Komisji   

     Edukacji i Kultury   

 

                  Mariusz Stolecki   

          

Protokołowała: A. Przymusińska 
  

  


