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Protokół Nr 62/18 
Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 18 czerwca 2018 r. w godz. od 15:00 do 15:40 
w Starostwie Powiatowym 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. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018-2019. 
2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie działania komisji. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

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

Ad.pkt.1 
Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018-2019. Informacje stanowią załącznik  
nr 3 do protokołu. 
 
P. M. Drzazga, Wicestarosta - uważam, że oferta przygotowana przez wszystkie nasze szkoły 
jest bardzo dobrze przygotowana. Cieszy mnie bardzo duży nabór uczniów, musimy poczekać, 
bo to są wybory 1, 2, 3. Może się zdarzyć tak, nie wiadomo jaki procent uczniów to jest wybór 
jako pierwszy do jednej czy drugiej szkoły. Jest to czas niepewności, spiąć jak będzie wyglądał 
w poszczególnych szkołach nabór, dalej o utworzenie oddziałów. Chwila cierpliwości.  
Koniec roku szkolnego w tym tygodniu, rozwiązania poznamy w okresie wakacyjnym. 
Uważam, że oferta jest bardzo dobrze przygotowana, jeśli chodzi o nasze szkoły.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – mam dwie rzeczy.  To, co słyszę od Państwa 
Dyrektorów, jestem pozytywnie zaskoczony, że przy takim niżu demograficznym Dyrektorom 
udało się kawał dobrej roboty wykonać. Sygnały w liceum jak rozmawialiśmy, mniej godzin, 
bo 4 klasy, sukces, bo skoczyć na 6 klasę, to jest kawał dobrej roboty. Wszystkim dyrektorom 
dziękuję, to jest nasza praca, dzięki temu żyjemy. Druga rzecz nie chciałem w bieżących 
sprawach, mieliśmy dwa konkursy, którym miałem przyjemność przewodniczyć. Pan dyrektor 
Bierła i nasza Pani Kalinowska przeszli przez konkurs, na dalsze 5 lat powierzone funkcje, 
przygotowali się, wizja Waszych szkół podobała mi się, mało tego, wiem, że wy  
to zorganizujecie, bo Was znam, bo mam przyjemność tyle lat współpracować. Gratulacje.  
 
Ad.pkt.2 
Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie działania komisji. 
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Jarocińskiego za 2017 rok w zakresie działania Komisji w formie prezentacji multimedialnej. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 5 do 
protokołu.  
 
P. M. Drzazga, Wicestarosta – (…) koszty oświaty są takie same. Nasze zabiegi zawsze szły 
w tym kierunku, żeby była optymalna i żeby można było powiązać z finansowaniem oświaty. 
Cieszy nas otwarcie połączenia kolejowego Jarocin – Gniezno, z tego kierunku zawsze był 
problem z dojazdem uczniów do naszych szkół. Szczególnie Orzechowo. Demografia będzie 
miała wpływ na szkoły nie tylko w powiecie jarocińskim.  
 
Ad.pkt.3 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania?  
Z uwagi na brak dalszych głosów poddał pod zaopiniowanie projekt uchwały Rady Powiatu 
Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok w zakresie działania komisji.  
 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”. Projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad.pkt.4 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 r. Projekt uchwały stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2018 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – czy są jakieś pytania? Otwieram dyskusję. 
 
Radna B. Włodarczyk - dlaczego te środki mają brakować w oświacie?  
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – Zarząd zwrócić się do jednostek oświatowych  
o przedłożenie jak się kształtuje budżet. Z wyliczeń wyszło, że zabraknie, 1,2 mln zł, jednym  
z argumentów podawanym przez poszczególne jednostki to, że po pierwsze regulacja 
wynagrodzeń od 1 kwietnia, ponadto nauczanie indywidualne, zasiłki na zagospodarowanie 
nauczycieli.  Do tego dochodzą jeszcze nauczania indywidualne nieplanowane, nastąpiło 
zmniejszenie subwencji oświatowej. Ze szkół publicznych była zdejmowana kwota blisko  
440 tys. zł, zasiłki na zagospodarowania nauczycieli nieplanowane, odprawa emerytalna  
i od 1 kwietnia wzrost wynagrodzeń nauczycieli.  
 
Radna B. Włodarczyk – na wzrost wynagrodzeń nauczycieli otrzymujemy z Ministerstwa?  
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – ja tego nie oceniam, że dostajemy, Minister pewnie 
napisze, że dostajemy, bo jest zawarta ta kwota, ale na koszty się to nie przekłada. 
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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. 

 
 
Ad.pkt.5 Sprawy bieżące. 

  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończono posiedzenie. 
 
 
 Przewodniczący Komisji   
     Edukacji i Kultury   
 
                  Mariusz Stolecki   
          
 
Protokołowała:  
A. Przymusińska 

 


