
Protokół Nr 66/18 

Ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Edukacji i Kultury 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 27 września 2018 r. w godz. od 15:00 do 15:20 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie w przerwie sesji 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecni Radni: Mariusz Małynicz oraz Leszek Bajda 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju  

p. Sławomir Wąsiewski, 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. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Jarocin zadania publicznego założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego nr 4 w Jarocinie oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Witaszycach. 

 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – proszę o 

przedstawienie projektu uchwały. 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - dziś wpłynęło pismo do Rady Powiatu Jarocińskiego 

podpisane przez Zastępcę Burmistrza pana Roberta Kazimierczaka. Chciałem się odnieść. 

Rzeczywiście pierwsze pismo wpłynęło. Na pierwsze pismo Zarząd nie wyraził zgody 

ponieważ jest to zadanie powiatu. Po przeprowadzonej analizie naszych szkół i ich 

możliwości, by na terenie szkół powołano takie schronisk i wskutek decyzji dyrektorów, 

biorąc pod uwagę następne lata i obciążenie szkół stwierdziliśmy, że nie ma takiej 

możliwości. Wpłynęło drugie pismo od Gminy i zostało ono rozpatrzone przez Zarząd 

pozytywnie. Przygotowaliśmy projekt uchwały i został on wprowadzony jako pkt. 14 do 

dzisiejszej sesji. Projekt uchwały przesłany przez Gminę został zmodyfikowany. W § 4 jest 

dopisek, że zadanie powierza się na okres 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Nie wiemy 

jak będą funkcjonowały te schroniska, a ze schroniskami mamy przykre doświadczenia. 

Będzie to obejmowało ferie zimowe i ferie letnie. Uchwała będzie funkcjonowała do końca 

września 2019 r.. Jest to zadanie własne powiatu. Zostanie przeprowadzona analiza, jak to 

wygląda i gdy przekonamy się jak będzie funkcjonowało, wtedy będzie można podjąć 

uchwałę jeszcze raz 

Radny J. Zegar - może by było lepiej, żeby uchwała obowiązywała do końca roku 

kalendarzowego.  



P. M. Drzazga, Wicestarosta – okres obowiązywania uchwały obejmuje ferie zimowe 

i wakacje letnie. Kolejna uchwała zostałaby podjęta we wrześniu. To w niczym nie 

przeszkadza. Ponieważ były wcześniej problemy ze schroniskami, wiec przekonajmy się.  

Radny J. Zegar - chodzi o to, żeby była możliwość pozyskania środków na rok 2020. 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – to w niczym nie przeszkadza. Procedujemy teraz po to, 

żeby rada Gminy podjęła uchwałę i żeby mogła wprowadzić ilość uczestników do systemu 

informacji oświatowej. Tak samo będzie w przyszłym roku. Taką uchwałę można wywołać 

nawet na początku września. W niczym to nie przeszkadza. 

Radny R. Jacek - rzeczywiście było zamieszanie z kilkoma schroniskami kiedy zacząłem 

swoja kadencję. Nie wiem nawet czy to było do końca finansowo rozliczone, bo były w tym 

zakresie niedomówienia. Nawet nie wszystkie dokumenty były radnym udostępniane. 

W związku z powyższym, że uchwała tak szybko została przedstawiona radnym to taki 

zapis jest wskazany. Te schroniska są w jednej i drugiej szkole schroniskami  nowymi. Nie 

znamy nawet zaplecza gdzie te schroniska i na jakich zasadach będą funkcjonować. Po 

rocznej działalności obejmującej sezon zimowy i letni można wyrazić swoją opinię w tym 

zakresie..  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – czy ktoś jeszcze 

pragnie zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projekty uchwały. Jako 

pierwsza głosuje Komisja Budżetu i Rozwoju.  

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie 

Jarocin zadania publicznego założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego nr 4 w Jarocinie oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Witaszycach? 

Głosowało 9 członków Komisji. Projekt uchwały został przez Komisję Budżetu i Rozwoju 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 

Kto z członków Komisji Edukacji i Kultury jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania publicznego założenia 

i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 4 w Jarocinie oraz Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Witaszycach? 

Głosowało 7 członków Komisji. Wszyscy członkowie Komisji Edukacji i Kultury byli „za” 

pozytywnym zaopiniowanie projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – porządek obrad 

został wyczerpany. Dziękuje. Zamykam obrady obu Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

Protokołowała: 

E. Wielińska 


