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Protokół Nr 3/18 

z posiedzenia, Komisji Edukacji i Kultury odbytego  

w dniu 18 grudnia 2018 r. w godz. od 15:00 do 15:20  

w sali posiedzieć Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30  

 

 

*   *   *  

  

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. Zgłaszanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2019. 

2. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu budżetu na 2019 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy 

Rady Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

5. Sprawy bieżące. 

Ad.pkt.1 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Zgłaszanie propozycji do planu pracy komisji 

na rok 2019. Proszę o zgłaszanie propozycji do 15 stycznia 2019 r.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – mamy szablonowe plany pracy z poprzednich 

lat. Wydaje mi się, że można przejrzeć jak to wygląda i na tym etapie przyjąć jako wzorcowy, 

wprowadzić pewne korekty, zmiany. Plan jest planem otwartym. Jeśli zgadzają się jakieś 

sytuacje to uszczegóławiamy go. Wolałbym, żeby plan był planem otwartym.  

 

Ad.pkt.2 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Zaopiniowanie autopoprawek do projektu 

budżetu na 2019 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił autopoprawki.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - dziękuję. Czy są pytania?  

Nie widzę. Poddaję pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały. 
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W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury.  

Autopoprawki zostały zaopiniowane pozytywnie 6 głosami „za”. 

 

 

Ad.pkt.3 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - dziękuję. Czy są pytania?  

Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 

 

Ad.pkt.4 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił projekt uchwały. Te zwiększenia planów dla 

naszych jednostek oświatowych są niezbędne. Zarząd zgłaszał się o szczegółowe wyjaśnienia, 

wyliczenia. Wyjaśnienia były po części zasadne. Wynikały z tego, ze subwencja dla powiatu 

jarocińskiego przypomnę, że w roku 2018 została zmniejszona o blisko 720 tys. zł dostaliśmy 

mniej niż pierwotnie przewidywał projekt budżetu na 2018 rok. Z tego wynika taka zależność, 

że wysokość subwencji oświatowej dla powiatu jarocińskiego na rok 2018 jest na poziomie 

roku 2012 co oznacza trudności z finansowaniem.  

 

Radna A. Borkiewicz – dlaczego tyle subwencji mniej? 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – na to się składa przede wszystkim rozporządzenie, które 

określa zasady naliczania, zostały zmienione kwoty bazowe i wskaźnikowe i to skutkowało 

zmniejszeniem wartości subwencji jak również trzeba by przeanalizować ilość uczniów  

w placówkach niepublicznych. To też przekłada się na wysokość ostatecznie przyznawanej 

subwencji. Subwencja jest liczona wg informacji z Systemu Informacji Oświatowej wg danych 

wynikających z czerwca, potem jest przeliczana wg danych z września. Akurat w przypadku 

naszego powiatu nastąpiło tak duże zmniejszenie.  To nie jest pierwsze zmniejszenie.  

W 2017 roku też w ciągu roku blisko 0,5 mln zł też subwencja została zmniejszona.  

Wracając do rozliczeń składanych przez poszczególne jednostki oświatowe to te wyjaśnienia 

były po części zasadne, ponieważ na 1 kwietnia przewidziano wzrost wynagrodzenia  

dla nauczycieli, które nie były zabezpieczone w subwencji oświatowej, w ciągu roku pojawiają 

się często różnego rodzaju nieplanowane wydatki, z nauczaniem indywidualnym, 

nieplanowane odprawy emerytalne, urlopy na poratowanie zdrowia. To wszystko skutkowało 

m.in. wyższymi brakami niż pierwotnie było kalkulowane. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki - dziękuję. Czy są pytania?  

Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 
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Ad.pkt.5. Sprawy bieżące. 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Edukacji i Kultury 

 

   Mariusz Stolecki 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 


