Protokół Nr 48/17
Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego
odbytego w dniu 24 października 2017 r. w godz. od 15:00 do 15:35
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 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 stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2016/2017.
2. Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie.
3. Sprawy bieżące.
Ad.pkt.3 Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady
Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady Powiatu
Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Projekt uchwały
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
P. M. Drzazga, Wicestarosta – Zgodnie z art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu może utworzyć
Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego zwaną dalej Radą. Zarząd Powiatu może
utworzyć Radę jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, na wniosek organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy,
prowadzących działalność odpowiednio na terenie powiatu. Zgodnie z art. 41g powołanej
ustawy organ stanowiący powiatu określa w drodze uchwały tryb powoływania członków
oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, biorąc
pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, terminy i sposób zgłaszania
kandydatur na członków Rady Powiatowej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego
funkcjonowania tej Rady. Powołując się na § 2 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 Uchwały nr XLIV/284/17
Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu powołania
członków oraz organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Pożytku Publicznego (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 4870) Radę Pożytku tworzy Zarząd Powiatu w liczbie
12 członków, w tym: 2 przedstawicieli Rady Powiatu, których wyznacza Rada Powiatu.
Uchwałę zawierającą imienny wykaz przedstawicieli Przewodniczący Rady Powiatu
przekazuje niezwłocznie Zarządowi Powiatu.
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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.
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady
Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
P. M. Drzazga, Wicestarosta – Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie nałożył na jednostki samorządu terytorialnego
obowiązek uchwalania, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
rocznego programu współpracy. Przyjmując roczny program współpracy Rada Powiatu
Jarocińskiego deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi
na zasadzie partnerstwa i wyraża chęć realizacji swoich zadań ustawowych we współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Ponadto program otrzymał pozytywną
opinię Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
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.
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady
Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030. Projekt uchwały stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF.
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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Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady
Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. 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.1
P. M. Drzazga, Wicestarosta – przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych
powiatu w roku szkolnym 2016/2017. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Sprawozdanie przedstawiane jest, co roku. Istotne są wyniki z egzaminu maturalnego
na poziomie podstawowym, chciałbym się odnieść do województwa wielkopolskiego, język
niemiecki i matematyka. Wyniki naszych szkół są bardzo dobre. Zajmujemy 12 miejsce, jeśli
chodzi o język polski. Język angielski 4 miejsce, język niemiecki – 8 miejsce, matematyka – 8
miejsce.
P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie –
w prezentacji pokażę mapkę, która pokazuje procent zdawalności w poszczególnych
powiatach w województwie Wielkopolskim w odniesieniu do średniej krajowej.
P. M. Drzazga, Wicestarosta – raport został złożony jest w programie e sesja. Bardzo dobrze
prowadzone. Mamy bardzo dobrą kadrę w szkołach. Chciałem wszystkim podziękować.
Pozyskujemy nowych uczniów z zewnątrz. Widać powolne przesunięcie w kierunku
kształcenia zawodowego, bo brakuje fachowców na rynku pracy nie tylko na terenie powiatu
jarocińskiego. Mapka pokazuje, że nasze szkoły mają najwyższą średnią zdawalność.
Jeśli chodzi o zdawalność mamy się, czym pochwalić. Dyrektorzy na radzie pedagogicznej
też mogą się pochwalić.
Radny R. Jacek – chciałem zapytać o wydatki oświatowe 801854 są pokazane wydatki,
zainteresował mnie punkt projekty wykonanie za 2016 rok w szkołach 0. Natomiast w planie
na 2017 rok te kwoty są wskazane dość znaczne. Nie rozumiem tego i proszę o wyjaśnienie.
P. M. Drzazga, Wicestarosta – jeśli chodzi o szkołę specjalną to w 2016 roku
nie prowadziliśmy żadnego projektu, te projekty wchodzą dopiero w tym roku.
Zaczynamy realizować w 2017 roku, a kończymy w 2018. Sprawozdanie dotyczy przełomu
2016/2017.
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - chciałbym przyłączyć się do gratulacji, dla
Państwa Dyrektorów i nauczycieli. Chciałbym przypomnieć jak co rok, aby na radzie
pedagogicznej przypominać, żeby wszystkim uczniom umożliwiać podejście do egzaminów
maturalnych.
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Ad.pkt.2 Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie.
P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie –
przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informację o działalności Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Mamy problem z miejscami parkingowymi, poddaje pod rozpatrzenie teren oo Franciszkanów
za budynkiem szkoły. Pilna potrzeba inwestycyjna, chodzi o warsztaty szkolne ZSP nr 1.
Miałem wizytę sanepid z Poznania. W ramach kontroli ujawniono zacieki. Niestety izolacja
na dachu jest to remontu. To jest 1200m2. Te zacieki muszą zniknąć. Jest określony termin
w decyzji. Nie ma sensu remontować zacieków i ścian, gdy problem tkwi w dachu.
Muszę by uniknąć kary, przedstawić dokument zapewniający o zaplanowanych środkach
w przyszłorocznym budżecie. Sufit auli, podłoga w sali gimnastycznej, skwer absolwenta
ze środków komitetu organizacyjnego. Powstała sala lekcyjna na okres letni,
z doprowadzonym internetem. To praca samych nauczycieli, ubogacone pergolami, różami.
Sukcesy szkolne, tytuł najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce.
Zajęcia pozalekcyjne sportowe odbywają się prawie z każdej dyscyplinie po godzinie 15:00.
Drugi sukces to tytuł Brązowej Szkoły w rankingu Perspektywy Brązowa Szkoła 2017 – 17
miejsce w Wielkopolsce, jeśli chodzi o technikum i 219 miejsce w Polsce – najlepszy wynik
w historii szkoły. Pilne potrzeby inwestycyjne – pawilon warsztatowy.
P. M. Drzazga, Wicestarosta – dobrze by było spytać Pana dyrektora Lehmanna, bo chyba
część świetlików na dachu była likwidowana, gdy On był dyrektorem. Czy istnieje
dokumentacja z likwidacji? Czy jest tam warstwa izolacyjna, w jaki sposób przeprowadzić
remont tego dachu? W ZSP nr 2 udało się część dachu naprawić.
P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie – 1200
m2, to jest 120 tys. zł, a z izolacją prawie dwa razy więcej. Świetliki były likwidowane
w 2002 r. jest dokumentacja. Zarówno Panie dyrektor Goling i Karwacka wzywały
wykonawcę w ramach prac gwarancyjnych, ale prace doraźne nie dały efektu, ponieważ tam
był błąd technologiczny przy likwidacji poprzednich świetlików.
Radny Sł. Wąsiewski - naprawa. Wyjdzie 3000 zł, a nie 300 tys. zł.
P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - chciałem podziękować Dyrektorowi ZSP nr 1
za osiągnięcia sportowe. I miejsce w województwie Wielkopolskim to jest potężny sukces.
Przydałoby się boisko wielofunkcyjne. Są sekcje lekkoatletyczne i dziewcząt i chłopców.
Bieżnia tartanowa też by się przydała.
P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie – dziękuje
za gratulacje i za głos, za rozwojem bazy sportowej przy szkole. Co roku jest pisany wniosek
do budżetu koszt 1 mln zł za boisko. Zakładając program ministerialny po połowie koszty
inwestycji. Do końca kwietnia można składać wnioski pół na pół, czyli koszt dla powiatu
około 500 tys. zł. Problem to stacja transformatorowa. Nie pozwala by zmieścić się
z boiskiem. Brakuje 6 metrów. Ostatni tor przebiegałby w miejscu stacji. Jeśli chodzi
o przesuniecie stacji, to kroki zostały poczynione. Jest wydzielona działka. To jest koszt 134
tys. zł. Żaden projekt tego nie przewiduje. Byłby to koszt własny. Napisałem do Ministra,
żeby wyraził zgodę na pokrycie kosztów przez operatora, ale nie ma odpowiedzi. Odpowiedź
z Kalisza od operatora jest taka, że wycenili i powiedzieli wprost, że muszą to zrobić oni.
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Radny Sł. Wąsiewski - z Zarządu powinniście wystosować pismo pokazując problem,
pokazując barierę uniemożliwiającą rozbudowę obiektów sportowych dla młodzieży.
Pokazać ile jest młodzieży, wysłać do energetyki z informacją do Ministra albo odwrotnie.
Powiat nie jest w stanie tego udźwignąć to są ich urządzenia i oni muszą to przenieść.
Łatwo powiedzieć im zapłaćcie za to, a my to wykonamy.
P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie – jeśli
będzie poparcie Zarządu to pismo będzie innej rangi pismo.
Radny R. Jacek - poprzeć wynikami sportowymi młodzieży, że chcemy rozwinąć tą bazę.
Ale nie jesteśmy w stanie przenieść własności tego przedsiębiorstwa.
Radny Sł. Wąsiewski – wpisie wskazać, że Ministerstwo idzie w stronę finansowania
obiektów sportowych. Pokazać, że po ich stronie jest bariera. Dodać argumenty, artykuły
z gazet.
P. M. Drzazga, Wicestarosta – wycena już o 50 % spadła, idzie to w dobrym kierunku.
Nie jest powiedziane, że nie uda się wynegocjować, żeby energetyka zrobiła to we własnym
zakresie.
Radny Sł. Wąsiewski – w związku z projektami czy programem wspierania obiektów
sportowych powiat jest zainteresowany rozbudową, chce złożyć wniosek o dofinansowanie,
ale jest bariera.
P. M. Drzazga, Wicestarosta – działka została wyznaczona, gdy Pani Karwacka była
Dyrektorem, już miało być przeniesione. Wszystko wskazywało na to, że Energetyka zrobi
to za darmo, a później zaczęto wyceniać.
Radny Sł. Wąsiewski – pytanie, co do tego gruntu. Mam wyrzuty sumienia, gdy kupowałem
działkę, gdy dyrektor Bierła budował salę sportową. Działka była od franciszkanów, cena
była konkurencyjna, 20 zł za 1 m2. Była propozycja, żeby kupić aż do lasu by budować
boisko. Wycofałem się i to był błąd. Trzeba było kupić i byłaby sytuacja uporządkowana.
Wówczas to nie była łatwa sprawa, przyjeżdżał szef, który zarządza ze Szwajcarii by
podpisywać dokumenty. Zawiadował o. Sylwin. Podpytać czy mają jakieś plany
inwestycyjne, jeśli oni powiedzą, że brakuje im środków i wówczas wyjść z zakupem działki.
Radna B. Włodarczyk - pamiętam zabiegi, jakie zabiegi czynił pan Binkowski były dyrektor
Technikum, żeby te budynki wszystkie kupić. Były przeszkody, ale się udało.
Jeżeli jest potrzeba to trzeba próbować.
P. M. Drzazga, Wicestarosta – współpraca z Klasztorem jest dobra, bo mamy udostępniony
parking mogą z niego korzystać nasi uczniowie. Problem polega na tym, że połowy
samochodów by nie było, gdyby jednostka wojskowa przejęła. Spróbuję porozmawiać z oo.
Franciszkanami.
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P. W. Bierła Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie –
przedstawił w formie prezentacji multimedialnej informację o działalności Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Nowa inwestycja, prace trwają adaptacja poddasza. Prace mają być zamknięte w grudniu.
Praca bardzo szybko się posuwa.
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - dziękuję za prezentację. Czy są pytania?
P. M. Drzazga, Wicestarosta – najwyżej pochwały.
Radny Sł. Wąsiewski – po tych prezentacjach aż serce rośnie, jaki wielki postęp nasze szkoły
osiągnęły nie tylko na poziomie materialnym, czyli rozbudowa bazy jak i osiągnięcia.
Zawsze jak podejmowaliśmy w przeszłości decyzje to myśląc o rozbudowie bazy, to
myśleliśmy jak efektywnie to wpłynie na rozwój. Oglądając Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2, skoncentrowanie dwójki w jednym miejscu, dofinansowanie
i proszę jakie są efekty. Obie szkoły prezentują sie bardzo dobrze. Również I Liceum
Ogólnokształcące dorówna wysokiej rangi jak zawsze było. Także Zespół Szkół Specjalnych
wszyscy bardzo doceniamy, wkładamy dużo serca. Widać zaangażowanie nauczycieli
i odwdzięczenie się dzieci. Także Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach,
doświadczony dyrektor, pedagog wizytator. Kadra kierownicza na wysokim poziomie.
Nie pomijam Poradni, pani Dyrektor wkłada wiele pracy i zaangażowania.
Jako Powiat powinniśmy się bardzo cieszyć i być dumni, że osiągnęliśmy prze tyle lat tak
wielkie sukcesy. Sukcesy były możliwe dzięki Państwa zaangażowaniu. Trudno nie wesprzeć
tych placówek, są potrzeby inwestycyjne. Trzeba wszystko przeanalizować, być może w tym
roku naprawić naprawić, a w przyszłym roku zaplanować środki. Jako radny dziękuję
za zaangażowanie, jestem dumny z tych placówek, nie ma żadnych negatywnych sygnałów,
jeśli chodzi o nauczanie, wychowanie i funkcjonowanie tych placówek. Bardzo dużo
młodzieży prawie dwa tysiące uczniów. Placówki na wysokim poziomie. Mam nadzieje, że
Panowie Starostowie odpowiednio nagrodzili Dyrektorów. Dziękuję państwu za
zaangażowanie i życzę wielu sukcesów. Będziemy wspierać Państwa.
P. M. Drzazga, Wicestarosta – to jest nagroda Starosty i Starosta decyduje, kto dostaje
nagrodę.
Radny R. Jacek – chciałbym dołączyć się do podziękowań. Wracając do historii, kiedy ZSP
nr 2 był na ul. Wrocławskiej. Pamiętam, że szkoła musiał opuścić teren z różnych względów.
Pamiętam obawy dyrektora Florczyka. Ja też wtedy obawiałem się jako radny jak ta szkoła
tutaj w tej symbiozie sobie poradzi. Teraz jestem zadowolony, że jest tak, że Dyrektorzy szkół
grona pedagogiczne tak wspaniale ze sobą współpracują dla dobra naszej oświaty.
Jedno słowo ciśnie się na usta. Dziękujemy.
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - dziękuję. Radny Wąsiewski i Pan Jacek
powiedzieli wszystko. Podziękowali, pogratulowali.
P. M. Sobczak, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie –
zapraszam na wystawę.
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Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończono posiedzenie.
Przewodniczący Komisji
Edukacji i Kultury
Mariusz Stolecki
Protokołowała: A. Przymusińska
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