
1 

 

Protokół Nr 64/18 

Z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 28 sierpnia 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. 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. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w Powiecie 

Jarocińskim za rok 2017. 

2. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2017/2018. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

zasad ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

5. Sprawy bieżące. 

Ad.pkt.1 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, 

sportu i turystyki w Powiecie Jarocińskim za rok 2017. Informacja stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

Komisja informację przyjęła.  

 

Ad.pkt.2 

Ad. pkt.1. Podsumowanie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2016/2017. Informacje 

stanowią załączniki nr 4, 5, 6, 7,8 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – wszyscy na pewno zapoznali się  

z materiałami. Proszę Dyrektorów, jeśli by chcieli dopowiedzieć coś do informacji, bo nie ma 

sensu powtarzać tego, co w materiałach otrzymaliśmy. Czy Radni mają jakieś pytania do 

Dyrektorów?  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta –nie mam żadnych pytań, ale uważam, że na forum Komisji 

należy podziękować Dyrektorom wyników, które uczniowie uzyskali, jeśli chodzi o 
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zdawalność matur. 84% zdało. Zostało nam jeszcze 12% uczniów, któ®zy mogą zdać egzamin 

poprawkowy. 11 września będzie podanie wyników egzaminów poprawkowych, to wtedy 

będziemy wiedzieli jak wyglądała całkowicie zdawalność. Chciałem podkreślić, że 84% to 

bardzo dobry wynik, jest to lepszy wynik niż średnia krajowa.  

 

Komisja informacje przyjęła. 

 

Ad.pkt.3 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół oraz placówek 

prowadzonych przez Powiat Jarociński. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – omówił projekt uchwały. 

 

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 6 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.pkt.4 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił projekt uchwały.  

 

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 6 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.pkt.5 Sprawy bieżące. 

Na posiedzenie przybył radny Sławomir Wąsiewski. 

 

Radny Ryszard Jacek – chciałem dodać, że czytając te sprawozdania Dyrektorów jako 

nauczyciel jestem mile zaskoczony, że taki wspaniały udział jest uczniów w konkursach, 

współzawodnictwie. Gratuluję Dyrektorom tak wysokich lotach w województwie 

wielkopolskim. Aktywny udział uczniów to jest zasługa wszystkich nauczycieli, którzy pracują 

w placówkach jak również dyrektorów szkół. W związku z powyższym u progu nowego roku 

szkolnego, poprosić, żeby na radach pedagogicznych podziękować uczniom za udział 

nauczycielom za organizacje pracę i dziękuję wam dyrektorom za właściwą realizację działań 

opiekuńczo – pedagogicznych i wychowawczych.  
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P. M. Drzazga, Wicestarosta – wkrótce odbędzie się kilka uroczystości. Pierwsza uroczystość 

to rozpoczęcie roku szkolnego, inauguracja rozpoczęcia powiatowego roku szkolnego będzie 

w liceum, ponieważ liceum obchodzi 100 - lecie istnienia, chcieliśmy podnieść rangę.  

22 września odbędzie się nadanie imienia ZSP nr 1 otrzyma imię Powstańców Wlkp. 1918 - 

1919, msza o godz. 10:00 u o. Franciszkanów,  o godz. 11:00 odsłonięcie tablicy i uroczystość 

na terenie szkoły, po uroczystościach oczywiście wszyscy Państwo otrzymacie zaproszenie na 

obiad do restauracji przyklasztornej. Następnie o godz. 16;00 rozpoczynamy cykl koncertów 

na terenie Jednostki Wojskowej w Jarocinie, będzie akcent patriotyczny, z jednej strony nadanie 

imienia, z drugiej strony Patriot Rock koncert. Szkoła uzyskała patronat Prezydenta, uważam, 

że jest się, czym pochwalić i z tego się cieszę. Trzeba wspomnieć o dniu edukacji narodowej, 

odbędzie się 15 października w Tarcach. Chcemy otworzyć na terenie ZSP nr 1 salę kinową, w 

ramach projektu marszałkowskiego razem z biblioteką pedagogiczną, będzie można utworzyć 

tego typu sale. Jest możliwość wycięcia części warsztatowej i tam można stworzyć piękną salę 

kinową, będzie możliwość korzystania przez wszystkie szkoły. Myślę, że Pan Dyrektor będzie 

zapraszał będzie zapraszał uczniów z innych szkół. Wynikło to z analizy pomieszczeń, gdzie 

możemy to zrobić. Brany był pod uwagę strych ZSP nr 1, stwierdziliśmy, że jeśli można odciąć 

część warsztatową i spełnia warunki wysokościowe i metrażowe. Zobaczymy czy pozyskamy 

taką informację czy nie, ale postaramy się, żeby tak było.  

 

  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 

 Przewodniczący Komisji   

     Edukacji i Kultury   

 

                  Mariusz Stolecki   

          

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

  

  


