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Protokół Nr 50/17 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 13 grudnia 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. Spóźnił się radny Sławomir Wąsiewski. 

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 2017 roku. 

2. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć promocyjnych Powiatu Jarocińskiego w 2017 

roku. 

3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2018. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2017 rok. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia od 

Ministra Edukacji Narodowej zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. 

7. Sprawy bieżące. 

 

 

 

Ad.pkt.1 i 2 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – przedstawił sprawozdanie z realizacji kalendarza imprez 

kulturalnych w 2017 roku oraz Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć promocyjnych 

Powiatu Jarocińskiego w 2017 roku. Sprawozdania stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu. 

 

Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zatwierdzenie propozycji do planu pracy 

komisji na rok 2018. 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? Pan Ryszard Jacek dostarczył propozycje, które 

zostały uwzględnione.  

 

Radny R. Jacek – złożyłem propozycje, każdy z członków Komisji powinien tak postąpić. 

Ze względu na to, że jestem młodym członkiem komisji to starałem się wyróżnić.  

Jestem bardzo zadowolony, że wiele moich propozycji zostało uwzględnione do projektu.   
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P. M. Drzazga, Wicestarosta – każdy plan jest otwarty, to nie jest plan ramowy, nie jest plan 

zamknięty. W miarę upływu czasu jak wychodzą zagadnienia czy problemy, które musimy 

rozwiązać, wtedy plan jest uzupełniany na wniosek grupy radnych czy radnego czy będzie 

wynikało z pisma do zarządu. w każdym razie nie widzę problemu, żeby poszerzyć. 

 

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

 

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

Plan pracy Komisji na 2018 rok został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.4 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – ten plan ma to do siebie, że jest ramowy. 

Wiadomo, że jak będą sprawy nagłe, niecierpiące zwłoki to będą sesje nadzwyczajne 

wiadomo, że jak mamy w kwietniu szpital a jak coś się będzie działo nagłego to nie będziemy 

czekać do kwietnia.  

 

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

 

 

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

 Plan pracy Rady na 2018 rok został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

Ad.pkt.5 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - przechodzimy do zaopiniowania projektu 

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

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił zmiany w budżecie na 2017 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

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

 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Na posiedzenie przybył radny Sławomir Wąsiewski. 

 

Ad.pkt.6 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia od Ministra Edukacji Narodowej zadania 

publicznego z zakresu administracji rządowej. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 
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P. M. Drzazga, Wicestarosta – Powiat Jarociński przystąpił do realizacji programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na który otrzyma z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej dofinansowanie w wysokości 416 520,00 zł. Środki przeznaczone będą  

na pełnienie funkcji ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego. Placówką 

bezpośrednio realizującą zadanie będzie Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – o ile mi wiadomo, jeśli się mylę to proszę mnie 

poprawić. Ten program nawiązuje do dyskusji, gdzie złożył projekt obywatelski dotyczący  

aborcji. Rząd się nie zdecydował nad głosowaniem nowej uchwały, która była wiele lat 

wcześniej. Skierował nowy projekt, który do nas dociera. Tak Panie Mirku?  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – to jest zupełnie coś innego. Sam program nazywa się „Za 

Życiem” program został tak nazwany, żeby pomóc w pierwszym okresie rozwojowym 

dziecka, kiedy rodzice mają najwięcej problemów, jeśli chodzi o pomoc w bardzo szerokim 

zakresie. To jest od roku do 3 roku życia. Musimy się dostosować do tego programu, żeby 

odpowiednio program spożytkować dla dobra dzieci we wczesnym wspomaganiu. 

 

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

 

 

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie, 7 głosami „za”, 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad.pkt.7 
Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki – odczytam odpowiedź zarządu na wniosek 

Komisji: „Zarząd Powiatu Jarocińskiego informuje, że na posiedzeniu w dniu 01.12.2017 r., 

zapoznał się z wnioskiem Komisji nr A-OB-BR.0014.62.2017.PA z dnia 22.11.2017 r.  

w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci  

i Młodzieży. Zarząd podejmie starania w kierunku możliwości utworzenia ww. Poradni.  

Niezbędnym warunkiem utworzenia Poradni jest pozyskanie pomieszczeń, które powstaną  

w wyniku modernizacji Szpitala oraz fachowej kadry, której obecnie brakuje na terenie 

Powiatu Jarocińskiego.” 

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – 

dzięki Pani Włodarczyk udało nam się nawiązać kontakt z Panem Armonem.  

Istnieje możliwość po oszacowaniu kosztów i tego jak dużo by chciał lekarz specjalista  

za takie konsultacje, być może uda nam się w ramach dyżurów uruchomić takie dyżury 

lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży na terenie Jarocina, ale to będzie tylko dla gminy. 

Byłoby to zadanie wpisane w gminny program zdrowia psychicznego. W nowym roku być 

może takie konsultacje dla mieszkańców gminy młodych będą. A druga rzecz chciałam 

poinformować, że poradnia zrobiła konferencję profilaktyczną profilaktyki zachowań  

z ryzykownych.. Zaprosiliśmy przedstawicieli oświaty, pomocy społecznej, kuratorów 

sądowych, kuratorów społecznych trenerów klubów sportowych, dla dużego środowiska 

odbyła sie ta konferencja. Wcześniej odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i obie 

formy były realizowane w ramach dużej kampanii profilaktycznej gminnej. 

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - chciałem się dowiedzieć, a co z pozostałymi 

czy nie były prowadzone rozmowy z gminami? To nie jest żadne rozwiązanie, albo jesteśmy 

powiatem jarocińskim albo gminą Jarocin. Coś tutaj nie gra.  
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P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – póki 

nie będziemy mieli żadnych danych, dotyczących pieniędzy to ja mam tylko deklarację  

ze strony gminy Jarocin. Jeszcze nie podejmowałam rozmów z innymi gminami, ale  

na pewno to zrobimy. Musimy najpierw wiedzieć czy ktoś się decyduje i za jakie pieniądze. 

Będziemy musieli podzielić czy gminy będą przyjeżdżać tutaj na konsultacje, czy lekarz 

dysponowałby takim czasem, żeby jeździć po gminach.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – w mojej ocenie to jest dobre rozwiązanie, co pani 

Bronisława robiła. Determinację od kilku lat nad diabetologią. Nie było możliwe, a udało się.  

Były środki na disco polo a przenieśliśmy na diabetologię. Nie szkodzi, że dzisiaj nie ma, być 

może za rok, trzeba powielać, jedna droga wyszła. O diabetologię walczyłem 8 lat i nic nie 

wyszło, nie ma pieniędzy i koniec. Zebrało się więcej, pani radna Włodarczyk i wybroniła. 

Dalej tak będzie skutecznie, trzeba, żeby było na stałe, na dyżur to nie ma rozwiązania.  

O czym ma rozmawiać jak środków nie ma. Załóżmy, że ma to kontynuować i w ramach tych 

środków pani dyrektor może się zobowiązać. Wydaje mi się, że niech to będzie 2, 3 lata, 

paliatywu nie było, ale już jest. Przy szpitalu trzeba to zrobić.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – musze jedną rzecz sprawdzić i do sesji dam odpowiedz bo być może 

znajdę źródło finansowania na te zagadnienia o których mówimy.  

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie –

rozwiązanie systemowe i miałoby to ręce i nogi.  

 

Radna B. Włodarczyk – uważam, że działania Pani Dyrektor i rozeznanie sytuacji jest 

bardzo trafne i w tym kierunku należy iść. Na pewno spotkamy się z jakimiś trudnościami, ale 

one są stale do pokonywania, zaczęła Pani Dyrektor i kończy. 

 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 Przewodniczący Komisji   

     Edukacji i Kultury   

 

                  Mariusz Stolecki   

          

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 
 


