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Protokół Nr 53/18 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 15 stycznia 2018 r. w godz. od 15:00 do 15:15 

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Mirosław Drzazga. 

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. Zasoby kulturowe i turystyczne Powiatu Jarocińskiego. 

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2017. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadania 

imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 

Jarocinie. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2018 rok. 

5. Sprawy pozostałe. 

 

Ad.pkt.1 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – w e – sesji, jest to obszerny materiał, 

dlatego nie będziemy go referować. Czy są zapytania do Pani Karoliny Kowańdy odnośnie 

punktu pierwszego? Nie ma. Stwierdzam, że Komisja informację przyjęła.  

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

Ad.pkt.2 

P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – przechodzimy do zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności komisji za rok 2017. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Wszyscy radni wcześniej sprawozdanie otrzymali. Czy są jakieś uwagi?  

Widzę, że do sprawozdania nie ma uwag, wobec tego poddaję sprawozdanie  

do zatwierdzenia. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Dziękuję. 

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok zostało przyjęte jednogłośnie. 
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Ad.pkt.3 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie z inicjatywy Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego działających w tym zespole 

szkół zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do nadania imienia „Powstańców 

Wielkopolskich” szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 w Jarocinie. Organy szkoły w uzasadnieniu swojego wniosku o nadanie szkołom imienia 

„Powstańców Wielkopolskich” wskazały, że wybór patrona szkoły jest ściśle związany  

z wydarzeniami, które odegrały szczególną rolę w dziejach polskiego narodu.  

Powstanie Wielkopolskie jest w naszej historii jedynym zrywem niepodległościowym, który 

zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie uzyskali wolność, a ziemie 

stanowiące kolebkę państwowości polskiej weszły w skład II Rzeczypospolitej.  

Idea nadania szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Jarocinie imienia „Powstańców Wielkopolskich” jest świadectwem przynależności tej 

placówki do dziedzictwa historycznego Jarocina i Wielkopolski. Wzmacnia poczucie 

wspólnoty narodowej i państwowej oraz pokazuje sposoby krzewienia takich wartości jak 

wolność, patriotyzm oraz prawa człowieka i obywatela. Społeczność szkolna Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 wnioskuje o to, aby uroczystości nadania imienia miało miejsce 

przy okazji powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej 15 października 2018r.  

 

Przechodzimy do głosowania.  

 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad.pkt.4 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - przechodzimy do zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r.  

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił zmiany w budżecie na 2018 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

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

 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Ad.pkt.5 Sprawy pozostałe. 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – chciałam 

poinformować, że nie kontaktowałam się jeszcze z Panem doktorem psychiatrą z mgps-u, Pan 

Dyrektor MGOPS poprosi Doktora Jerzyckiego o udostępnienie kontaktu. Cały czas dobrze 

by było, żeby sie przygotować się do tego zadania w ramach konkursu   
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Radny Sł. Wąsiewski – tak to jest konkurs, ale tam termin jest. Nie podjęliście jeszcze 

żadnych działań?  

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – nie wiem czy 

powiat podjął, bo się nie kontaktowałam z panem Drzazgą. Ja kroki podjęłam, nie wiem czy 

powiat podjął.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – jest do rozdysponowania 100 mln zł na 31 powiatów zakładając, że 

nie wszystkie powiaty wystąpią, żebyście się zorganizowali i stworzyli jeden wniosek.  

Nie chodzi o to, że PCPR jeden, z Poradni drugi, MGOPS 3,  NGS jakiś  4 i się rozdzielicie. 

Złożyć dobry wniosek, bo to dotyczy zadań psychiatrycznych, nie tylko w wieku szkolnym 

dzieci, ale również i dorosłych.  Rozpisuje się na zadania, zatrudnia się osoby.  

Projekt polega na skoordynowaniu tych środków, wszystko działałoby na zasadzie usług. 

Ośrodek byłby czynny 24 h na dobę z niedzielami włącznie. Ktoś by musiał pełnić jakieś 

funkcje i otrzymywałby środki finansowe. To jest naprawdę ważna sprawa i warto się do tego 

przymierzyć.   

 

Radna B. Włodarczyk - bardzo zwracam się do Pani Karoliny, bo widocznie Panu Staroście 

Drzazdze to umknęło, że to jest tak ważna sprawa. Nie powinniśmy tego bagatelizować.   

Po pierwsze sprawa pieniędzy, które wpłynęłyby do powiatu, a po drugie problem, który  

od przynajmniej 4 lat istnieje. Pani Dyrektor od początku zwracała na to uwagę. Pani 

Karolino kładę to Pani na sumieniu.  

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 Przewodniczący Komisji   

     Edukacji i Kultury   

 

                  Mariusz Stolecki   

          

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 


