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Protokół Nr 56/18 
Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 27 lutego 2018 r. w godz. od 15:00 do 16:00 
w I Liceum Ogólnokształcącym w Jarocinie 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Jan Szczerbań. 

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 prowadzonej działalności w zakresie kultury przez stowarzyszenia 

istniejące na terenie powiatu. 
2. Informacja o działalności I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca Uchwałę  

nr XLIX/318/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2017 roku  
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 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 
powiatu na 2018 rok. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 
2018 - 2030. 

6. Sprawy bieżące. 
 

 
Ad.pkt.1 
P. Mirosław Drzazga, Wicestarosta - przedstawił  informację o prowadzonej działalności  
w zakresie kultury przez stowarzyszenia istniejące na terenie powiatu. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Nie było pytań. Komisja informację przyjęła.  
 
Ad.pkt.2 
P. M. Tyrakowski, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie – przedstawił  
w formie prezentacji multimedialnej informację o działalności I Liceum Ogólnokształcącego 
w Jarocinie. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.  
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P. Mirosław Drzazga, Wicestarosta - chciałbym zaakcentować pewne rzeczy.  
To, co powiedział Pan Dyrektor, że następuje przesuniecie uczniów w kierunku szkół 
zawodowych to widać. Myślę, że będzie się ten proces pogłębiał, ponieważ Ministerstwo 
Edukacji idzie w tym kierunku. Stawia na kształcenie zawodowe. Musimy myśleć, co będzie 
mocnym atutem tej szkoły, moim zdaniem jest to przygotowanie na studia wyższe.  
Patrząc na reformę dotycząca studiów wyższych wszystko wskazuje na to, że wrócą egzaminy 
wstępne. Oprócz tego, że będzie matura, ma się pojawić kolejna bariera, że nie wszyscy mają 
iść po uzyskaniu matury na studia. Decydującym czynnikiem będzie wykształcenie, zakres 
wiedzy, w jaki ten uczeń będzie wyposażony. Trzeba stawiać na ten kierunek.  
Utrzymujemy 3 godziny dodatkowe na każde klasy maturalne i one będą utrzymane.  
Przede wszystkim matematyka, a pozostałe 2 godziny do dyspozycji od profilu.  
Inne szkoły mogą być w tej chwili pokrzywdzone. Godzinę z matematyki mają wszystkie 
szkoły ponadgimnazjalne. Ta godzina jest bardzo istotna, żeby poprawić wyniki w każdej  
ze szkół. Panie Dyrektorze staramy się o kolejny projekt unijny skierowany bezpośrednio  
do Państwa. Trzy szkoły zawodowe mają projekt, jeśli chodzi o zawodowy, ogólnokształcący 
na wszystkie trzy. Zespół Szkół Specjalnych też ma swój projekt. Przedtem Liceum nie mogło 
wejść w projekty, dlatego, że miało za wysokie wyniki. Było tak, ze te licea, które miały słabe 
wyniki mogły starać się w ramach projektów unijnych. Ale nie wszystkie organy prowadzące 
podjęły to wyzwanie, dlatego została określona pula pieniędzy. Staramy się, żeby do Państwa 
w ramach projektu pozyskać około 500 tys. zł. To będzie czy doposażenie, czy dokształcenie 
kadry nauczycielskiej, kursy, studia podyplomowe. Szkoła musi być mocna w tym zakresie, 
żeby przygotować uczniów na wyższe uczelnie, o czym zawsze mówiłem. Co niektórzy mówili, 
że chcę stworzyć szkołę elitarną. Nie. Zawsze uważałem, że ta szkoła musi stać mocno, a poza 
tym świadczą o tym rankingi „Perspektyw” i chwała za to. To jest wysiłek kadry kierowniczej 
i nauczycieli i za to chciałbym Państwu podziękować, bo to jest duża praca.  
Te wyniki nie pojawią się znikąd, tylko trzeba włożyć dużo pracy w to.   A my będziemy 
walczyli, żeby pozyskać projekt unijny i dodatkowe fundusz dla Państwa.     
 
Radna B. Włodarczyk – jeśli chodzi o reformę szkolnictwa to mogę mieć różne zdania  
i opinie. Natomiast jestem zadowolona z tego, że w końcu liceum będzie 4 – letnie, a nie  
3 – letnie. Biorąc pod uwagę okres, w jakim uczniowie przebywają w szkole to nie jest 3 lata 
tylko 2,5 roku. Spodziewam się od dyrekcji a bardzo się cieszę, bo Pan Dyrektor powiedział, 
że Liceum załapało się do „Perspektyw”, nosze przy sobie i chce opowiedzieć, że w 2003 roku 
to ja też dostałam zaproszenie jako ta szkoła, która uplasowała się w „perspektywach” na chyba 
163 miejscu. Wróciliście jako kadra nauczycielska tego co było dla nas wielkim wyróżnieniem. 
Na to też się składa udział w olimpiadach przedmiotowych. 2,5 roku pracy z uczniami to jest 
niemożliwością, żeby sobie wychować olimpijczyka. Kadrę Pan Dyrektor ma bardzo dobrą, 
tradycja pracy z uczniem zdolnym w tym naszym Liceum dalej jest zachowana.  
Cieszy mnie to, że taka jest sytuacja, że te perełki się wydobywa. Moim zdaniem, są różne 
projekty, o których mówił Pan Wicestarosta, żeby pomagać tym, którzy nie nadążają, ale  
w pewnym momencie, jeśli mamy perełki to trzeba te perełki hołubić i pomagać, żeby one dalej 
się kształciły. Nasi byli uczniowie, którzy teraz do nas przyjeżdżają to nie wszyscy byli 
olimpijczykami, ale dużo z nich było bardzo dobrych uczniów. To, co Dyrektor powiedział, że 
przez te spotkania z naszymi byłymi absolwentami chcemy pokazać, że nie przygotowujemy 
tylko jako polonistów, matematyków czy do Politechniki, ale ten krąg zainteresowania jest 
różny. Spodziewam się, bo mamy taką odpowiedź naszej byłej uczennicy, która w szkole była 
przeciętną uczennicą, a w tej chwili jest śpiewaczką w operze Wrocławskiej. Zwiedza z chórem 
różne miejscowości. Tutaj też się zjawi na takim spotkaniu. Ten krąg zainteresowania jest różny 
i to trzeba dalej pielęgnować.  
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P. M. Tyrakowski, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie – odpowiem  
Pani Dyrektor odnośnie olimpiad przedmiotowych. Obserwujemy pewną tendencję, nie tylko  
w szkołach z naszego terenu. Tendencję spadkową, jeśli chodzi o zainteresowanie ucznia 
olimpiadami przedmiotowymi. Jest to ogromny wysiłek dla ucznia, dla nauczyciela, bo 
niejednokrotnie nauczyciel musi się doszkolić, jeśli uczeń przejdzie do etapu centralnego, bo 
to wcale nie jest takie proste. Wyłuskanie tych uczniów najzdolniejszych to jest jedna strona 
medalu, a zachęcenie ich do startu w olimpiadzie to jest druga strona medalu i to wcale 
niekoniecznie idzie w parze. Będziemy próbowali nakłaniać naszych uczniów poprzez różnego 
rodzaju działania do tego, żeby po pierwsze uzmysłowić im, że są w szkole ogólnokształcącej, 
gdzie wiedza jest absolutnie konieczna i wiedza jest wartością. Start w takiej olimpiadzie to nie 
jest tylko zdobycie miejsca, zdobycie indeksu, bo to się z tym wiąże. Natomiast start w takiej 
olimpiadzie to jest przede wszystkim dla danego ucznia pokazanie sobie samemu, że jestem 
człowiekiem, który potrafi się samokształcić.  To zadanie nie jest wcale łatwe, ale mamy parę 
pomysłów, żeby tych uczniów zmobilizować, żeby startowali w tych olimpiadach.   
Jest sporo olimpiad nowych, które nie mają takiej samej wagi  jak olimpiada z literatury języka 
polskiego, czy olimpiada chemiczna, bo zakres materiału jest trochę mniejszy.  
Być może warto spróbować w tego typu olimpiadach, bo wychowanie olimpijczyka z języka 
polskiego przez 2,5 roku jest godne szacunku. To musi być bardzo mocno zdeterminowany  
i zainteresowany uczeń i tak samo zdeterminowany i zaangażowany nauczyciel.   
 
Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Zaopiniowanie projektu uchwały  
Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca Uchwałę nr XLIX/318/17 Rady Powiatu 
Jarocińskiego z dnia 27 października 2017 roku 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 5 do protokołu. 
 
P. Mirosław 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. W toku oceny formalnej i merytorycznej 
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2018 roku, nastąpiła 
konieczność zmiany wielkości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie.  
Zmiany, podyktowane są duża ilością wniosków w zadaniu numer IV w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zadaniu numer V w zakresie krajoznawstwa 
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w związku z oszczędnościami w zadaniu  
nr I w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  Z tych względów podjęcie uchwały 
jest uzasadnione. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Przechodzimy do głosowania.  

 
 

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie, 6 głosami „za”, 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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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 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. Projekt uchwały stanowi załącznik  
nr 7 do protokołu. 
 
Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił zmiany w WPF.  
 
Przewodniczący Komisji p. M. Stolecki - dziękuję. Przechodzimy do głosowania.  

 
 

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie, 6 głosami „za”, 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
 
 
Ad.pkt.6 Sprawy pozostałe. 
P. Lidia Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – mogę 
powiedzieć, ze ten projekt odnośnie poradni zdrowia psychicznego dla młodzieży został 
złożony razem z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  
Jednostki powiatowe nie były zainteresowane, czy go dostaniemy czy nie trudno  
mi powiedzieć. Natomiast w tym momencie będzie to obowiązywało tylko dla mieszkańców 
gminy Jarocin. Miejmy nadzieje i trzymajmy kciuki, żeby się udało.  

Radny Sł. Wąsiewski – na jaką kwotę? 

P. Lidia Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej –nie powiem 
dokładnie, bo to MGOPS jako wiodący partner wie.  

Radna B. Włodarczyk – kto będzie mógł z tego korzystać? 

P. Lidia Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – mieszkańcy 
gminy Jarocin, musiał być psychiatra dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży, dyżury 
psychologa. Będzie jeszcze cała opieka psychologiczno – medyczna. Tym wszystkim zajmował 
się MGOPS i Pan dr Jerzycki razem z psychologiem.  
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Radny Sł. Wąsiewski – czy na pewno nie było warunku, że to jest dla powiatu? Idea jest taka, 
że to powstaje w każdym powiecie.   
 
P. Lidia Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej –w przyszłości  
to centrum ma być zadaniem powiatowym, a nie gminnym. Być może jeszcze warto by było 
przyjrzeć się temu. Pomyśleć o tym, żeby ktoś z PCPR dołączył do tego projektu, żebyśmy 
mieli doświadczenia takie, że kiedy by nam przyszło to organizować jako zadanie powiatu  
to mielibyśmy już ludzi, którzy byliby rozeznani w temacie.  
 
Radna B. Włodarczyk – dlaczego PCPR? 
 
P. Lidia Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej –to był projekt 
przede wszystkim adresowany do jednostek opieki społecznej i podmiotów leczniczych.  
Ma to być centrum pomocy osobom z problemami psychicznymi, ale można było również 
wnioskować o to, żeby były poradnie czy punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży.  
 
Radna B. Włodarczyk – bardzo dobrze.  
 
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończono posiedzenie. 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji   
     Edukacji i Kultury   
 
                  Mariusz Stolecki   
          
 
Protokołowała:  
A. Przymusińska 

 


