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Protokół Nr 60/18 
Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 22 maja 2018 r. w godz. od 15:00 do 16:30 
w Zespole Szkół Specjalnych 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 realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  

w Jarocinie oraz przez Zespół Szkół Specjalnych. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 
3. Sprawy bieżące. 

Ad.pkt.1 
Informacja o realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Jarocinie oraz 
przez Zespół Szkół Specjalnych. 
 
P. G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – przedstawił 
informację o realizacji zadań przez Zespół Szkół Specjalnych. Informacja stanowi załącznik  
nr 3 do protokołu.  
 
P. Anna Kaczmarek, Koordynator Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno 
Opiekuńczego – przedstawiła funkcjonowanie ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – 
opiekuńczego.  
 
P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – 
przedstawiła informację o realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  
w Jarocinie. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.  
 
P. M. Drzazga, Wicestarosta - mieliśmy trzy osoby występujące, relacjonują nam, co się 
dzieje w szkole i co się dzieje w Poradni. Uważam, że dzieje się bardzo dużo, tym bardziej, 
jeśli popatrzymy na złożoność jednej i drugiej placówki mamy się, czym pochwalić. Istotne dla 
mnie jest to, że udało nam się poprzez różnego rodzaju zdobywanie nowych kwalifikacji 
poszerzyć zakres wiedzy i praktyki, jeśli chodzi o naszych nauczycieli.  Zdobywanie nowych 
kwalifikacji to jest cecha ważna i dla placówki i także dla rynku pracy. zmieniamy miejsce 
zamieszkania, łatwiej nam dostać pracę, ale przede wszystkim patrząc na usługi jakie świadczy 
poradnia, wcześniej trzeba było korzystać z Kalisza, Ostrowa, teraz mamy specjalistyczną 
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kadrę, nie muszą nigdzie jeździć, to jest bardzo ważne. Poza tym szereg form, która jest 
prowadzona nie tylko dla dzieci, czy na wczesnym, czy na szkolnym, czy na szkołach 
ponadgimnazjalnych, to jest bardzo szeroka gama pomocy. Biorąc pod uwagę, że ta pomoc jest 
świadczona także rodzicom, jeśli chodzi o dzieci małe, które potrzebują pomocy, ale także 
rodzice jej potrzebują. Pani Lidka cieszę się, że dostała jedno pomieszczenie, Pan Dyrektor 
ustąpił z jednego pomieszczenia, ta współpraca poradni jest ze szkoła, jest pełna życzliwość. 
Jest przychylność, różnego rodzaju spotkania i konferencje mają się gdzie odbyć, zaplecze jest. 
Patrząc na Zespół Szkół Specjalnych uważam, że ta placówka zasłużyła na to, żeby warunki 
poprawić, co w tej kadencji Rady Powiatu udało się zrealizować, za co jestem wdzięczny.  
Po pierwsze PCPR został wyprowadzony z budynku szkoły, szkoła dostała dodatkowe 
pomieszczenia plus budynek obok. Chciałbym poinformować, że w krótce będzie zakończony 
projekt parkingu przy szkole. Wstępnie wycena jest zrobiona na 375 tys. zł brutto.  
Byłby ten kompleks zamknięty, jeśli chodzi o miejsca parkingowe. Zostaje jeszcze dach do 
zrobienia, nie wszystko od razu zbudowano. Kraków też nie powstał od razu murowany.  
Stopniowo następuje. Widać w każdej szkole, że idziemy do przodu. Chciałbym, aby 
Dyrektorzy podziękowali kadrze za wszystkie starania, radni i komisja oświaty widzi to, że 
następuje rozwój. Cały czas idziemy do przodu. Zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności. 
Staramy się wyprzedzić nauczycieli, żeby przekazać im wiedzę, co uważam, że jest bardzo 
istotne i bardzo dobre. Program za życiem, który realizujemy, nie ukrywam, że cieszę się, że 
weszliśmy w ten program, dlatego, że na wczesnym wspomaganiu brakowało nam tych godzin, 
jeśli chodzi o rehabilitację. Zapewnialiśmy te godziny, ale brakowało nam rehabilitacji 
specjalistycznej. W ramach tego programu możemy uzyskać to, co nie do końca uzyskiwaliśmy 
wcześniej w szkole, dobrze, że ten program istnieje, dobrze, że będzie realizowany przez 
następne 4 lata, zobaczymy, co będzie dalej. Idziemy pełną parą do przodu. Myślę, że Państwo 
spotykają się z wdzięcznością rodziców, bo uważam, że to jest istotne, że oni widzą, że nie są 
sami, że otrzymują tą pomoc, że są ukierunkowani. Myślę, że mogę powiedzieć za wszystkich, 
że dziękujemy, że tak sprawnie nasza szkoła i poradnia funkcjonuje.   
 
P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - słyszałem, że Mateusz Zdrojowy dostał się na 
turniej mistrzostw Polski. W razie jakby wygrał czy są zabezpieczone pieniądze na jego 
wyjazd?  
 
P. G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – organizacja takiego 
wyjazdu organizuje klub Konin, w zależności od tego ile osób jedzie z danej placówki to są 
wyznaczone opiekunowie, z naszej szkoły jechałby z jakąś grupą, która by jechała na te 
Mistrzostwa. Szanse są niewielkie, ale jakieś są.   
 
P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – pytam się jak sfinansowaniem, bo taki wyjazd 
kosztuje i to duże pieniądze.  
 
P. G. Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie – zarząd ogólnopolski 
pokrywa takie wyjazdy. My, jeśli partycypujemy w kosztach to na wyjazdy między szkolne.  
 
P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – zawsze 
zwracam się do Zarządu i do Pana Starosty, bo faktycznie na całą placówkę, 13 osób mamy 
niewiele 4 tys. zł rocznie na szkolenia. Są to wysoko specjalistyczne szkolenia, które są bardzo 
drogie. Mam taką prośbę, może wniosek, czy w Poradni dofinasowanie doskonalenia 
zawodowego musi przebiegać według klucza 1%? Może trzeba uwzględnić specyfikę placówki 
i pomyśleć jak to zrobić inaczej. Może należałoby się nad tym zastanowić.  
Chcemy wejść, to, co słusznie w powiecie zauważyliście, moc mediacji w szkole, 
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rówieśniczych. Jest to jeden z najlepszych środków prewencyjnych i profilaktycznych.  
W związku z tym, żeby przeszkolić poradnię, która będzie pomagała w realizacji w szkołach  
z powiatu, dlatego złożyłam takie zapotrzebowanie w związku ze szkoleniem.   
 
Radna B. Włodarczyk - trzeba podkreślić po przedstawieniu całej sprawy, że gro osób, które 
pracują w Poradni są osobami, które chcą się stale dokształcać, szukają innych ścieżek do tego, 
żeby zaspokoić potrzeby nasze jarocińskie, ale nie tylko nasze.  Jeśli byłaby sytuacja tego typu, 
żeby pomóc w dokształcaniu, to myślę, że wszyscy bylibyśmy za tym. Dokształcanie jest 
bardzo kosztowne. Kiedyś połowę szkoła płaciła. To mimo wszystko jest obciążenie, a pensje 
nauczycielskie nie są za wysokie, wiec, jeśli byłaby taka pula to jak najbardziej. 
Chciałabym, żeby te rzeczy doszły do publiczności, nawet naszego powiatu jarocińskiego. 
Dlatego, że o ponad miesiąca jesteśmy słuchaczami, obserwatorami tego, co się dzieje z 
osobami z niepełnosprawnościami. Warto by było pokazać, co na terenie naszego powiatu się 
dzieje, te rzeczy dobre sprzedać.  
 
P. M. Drzazga, Wicestarosta - na jedną rzecz, same superlatywy, ale chciałbym podkreślić 
jeszcze jedną ważną rzecz, która być może uciekła w sprawozdaniu Zespołu Szkół Specjalnych. 
Wyniki sprawdzianów i egzaminów, one są wyższe niż krajowe i wojewódzkie, to jest bardzo 
ważne. Widać tą wartość dodaną w szkole, u każdego ucznia. Chciałbym zwrócić uwagę na 
wyniki kształcenia, to jest potwierdzenie tego, że w tym przypadku finansowanie oświaty 
odgrywa swoją rolę, to przekłada się na wiedzę i umiejętności uczniów w szkołach 
prowadzonych przez powiat.  
 
Ad.pkt.2 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki –Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Jarocińskiego na 2018 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Przechodzimy do głosowania.  

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

Ad.pkt.3 Sprawy bieżące. 
P. M. Drzazga, Wicestarosta - chciałbym przypomnieć, że 24 maja br. odbędzie się uroczyste 
odsłonięcie pomnika Żołnierzy Wyklętych. Prosiłbym, żeby poczty sztandarowe szkół były już 
na mszy o godzinie 11:00 w kościele u Chrystusa Króla. Wszystkich zapraszam na  
tą uroczystość. 
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończono posiedzenie. 
 
 
 Przewodniczący Komisji   
     Edukacji i Kultury   
 
                  Mariusz Stolecki   
          
 
Protokołowała:  
A. Przymusińska 


