
Protokół Nr 12/19 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji 

i Kultury odbytego w dniu 23 kwietnia 2019 r. w godz. od 15:00 do 16:15  

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30  

 
*   *   *  

  

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności, która 

stanowi 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 członków obu 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. Metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii 

i innych uzależnień. 

2. Pozyskiwanie dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

WRPO 2014 - 2020 na rzecz Powiatu Jarocińskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1. 
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – pierwszy punkt to 

Metody pracy szkół i Policji mające na celu przeciwdziałanie oraz zwalczanie narkomanii 

i innych uzależnień. Wyczerpujące materiały przygotowane przez policję oraz dyrektorów 

szkół zostały zamieszczone w programie esesja. Sprawozdania stanowią załączniki nr 3,4,5,6 

i 7 do protokołu. Członkowie obu Komisji mieli możliwość zapoznania się z nimi wcześniej, 

są jasne i czytelne. Uważam, że nie ma potrzeby przedstawiania ich na posiedzeniu. Czy są 

pytania do sprawozdań lub uwagi ze strony członków Komisji? Nie widzę. Dziękuje bardzo za 

przygotowanie materiałów. 

 

Ad. pkt. 2. 
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – kolejny punkt porządku 

obrad to prezentacja na temat Pozyskiwania dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego WRPO 2014 - 2020 na rzecz Powiatu Jarocińskiego.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – przedstawił prezentacja na temat Pozyskiwania 

dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014 - 2020 

na rzecz Powiatu Jarocińskiego. Prezentacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję za 

przedstawienie prezentacji. Chciałem panu drzazdze jak również pracownikom Starostwa 

pogratulować pozyskania takiej ilości środków.  

 

 



Ad. pkt. 3.  
Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – przystępujemy do 

rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie OPUS za 2018 rok. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

P. A. Kobielak, Kierownik WTZ w Jarocinie – przedstawiła sprawozdanie z rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie 

OPUS za 2018 rok.  

 

Radny J. Barański - sześć osób oczekuje na przyjęcie do Warsztatów, a jakie warunki muszą 

być spełnione, by uczestniczyć w Warsztatach. 

 

P. A. Kobielak, Kierownik WTZ w Jarocinie – by osoba została przyjęta musi posiadać 

orzeczenie o niepełnosprawności i wskazanie do terapii, a my musimy mieć miejsce jako WTZ. 

Nie mamy wystarczającej bazy lokalowej. Takie Warsztaty są dla osób niepełnosprawnych, 

które nie powinny siedzieć w domu. To jest dla tych osób drugi dom. Problem jest również w 

rodzicach, którzy mają obawy czy dzieci poradzą sobie w życiu. To są osoby z upośledzeniem 

umysłowym.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – dwukrotnie byłam gościem w Warsztatach, raz również 

z panią radną Borkiewicz. Atmosfera w Warsztatach jest fantastyczna. Te dzieci nawet wprost 

mówią, że nie chcą wakacji. Są one jak najbardziej wskazane. Mamy jeszcze Misia, Ośrodek 

Wsparcia.  

 

P. A. Kobielak, Kierownik WTZ w Jarocinie – do Misia, czyli do Ośrodka Wsparcia powinny 

trafiać osoby, które nie rokują w terapii.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję. Przechodzimy 

do zaopiniowania projektu uchwały:  

Głosuje Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami „za”. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – przystępujemy do 

rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarocińskiego w 2019 roku. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - do zadań rady powiatu należy ustalenie rozkładu 

godzin pracy aptek na terenie powiatu. Należy zasięgnąć opinii wójtów i burmistrzów oraz 

samorządu aptekarskiego. Otrzymaliśmy wszystkie niezbędne opinie. Został ustalony 

harmonogram, który należy przyjąć. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję. Czy są pytania 

do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały:  

 



Głosuje Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami „za”. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – przystępujemy do 

rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił zmiany w WPF dotyczące działania Komisji 

Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Edukacji i Kultury. 

 

Obrady opuścił radny Walczak.  

 
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję. Czy są pytania 

do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały:  

 

Głosuje Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”. 

 

Głosuje Komisja Edukacji i Kultury. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – przystępujemy do 

rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 

do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie powiatu na 2019 r. dotyczące 

obu komisji. 

 

Radny St. Martuzalski – jest duża kwota na wyposażenie nowopowstałych oddziałów. Jak ta 

kwota zostanie zaangażowana, jak wykorzystana? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – złożyliśmy pismo do pana Premiera z prośbą 

o doposażenie szpitala w związku z zakończoną rozbudową. Musi być zachowana cała 

procedura. Wniosek do pana Premiera został skierowany do Wojewody. Przybrał całkowicie 

inną postać. Wspólnie ze szpitalem stworzyliśmy wniosek, który opisuje każde urządzenie, 

każde łóżko jak zostanie wykorzystane. Dlaczego nie możemy przenieść wyposażenia, 

dlaczego staramy się o nowe. Z listy wypadły pewne rzeczy, jak lodówki, mikrofalówki. 

Wniosek może dotyczyć tylko sprzętu medycznego. Wojewoda poinformował nas, że jeżeli 

Ministerstwo Zdrowia zaopiniuje nasz wniosek pozytywnie, otrzymamy informację o tym, by 

zabezpieczyć 20% środków. Otrzymaliśmy taka informację i jest to dobra informacja. Nie 

wiemy w jakiej wysokości będzie ta rezerwa. Na pewno otrzymamy środki na sprzęt niezbędny, 



ratujący życie. My napisaliśmy wniosek na całe wyposażenie. Obecnie wniosek czeka na 

akceptację Ministra Zdrowia. 

 
Radny St. Martuzalski – jaki jest okres decyzyjny? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – wniosek trzeba zrealizować do końca grudnia. Skoro już 

mamy zabezpieczyć 20% wkładu to mamy nadzieje, że środki będą przyznane w najbliższym 

czasie. Musimy mieć czas na ogłoszenie przetargu na sprzęt.  

 
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki – dziękuję. Czy są jeszcze 

pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały:  

 

Głosuje Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami „za”. 

 

Głosuje Komisja Edukacji i Kultury. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 

 

Radna A. Borkiewicz - jak wygląda sprawa matur w naszych szkołach?  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - matury się odbędą w maju. Jeżeli chodzi 

o klasyfikację uczniów odbyła się w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach. 

W ZSP nr 2 odbyła się próba, ale nieudana. Frekwencja na Radzie Pedagogicznej musi być 

50% plus 1. Trzeba brać pod uwagę również nauczycieli na zwolnieniach lekarskich. Jutro 

w Liceum Ogólnokształcącym i ZSP Nr 1. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest stroną w tej 

sprawie. Jako samorząd możemy obserwować i czekać. My nie jesteśmy stroną. Roszczenia nie 

są do nas kierowane, jak. Mogą być podjęte działania przez Ministerstwo. Być może dyrektor 

jednoosobowo będzie mógł klasyfikować uczniów. Jednak to byłoby uregulowane ustawowo.  

 

Radny St. Martuzalski - komitety strajkowe są władne, a związek też może tylko apelować. 

A co będzie, jak nie będzie? Co, jeśli nie będzie reakcji ze strony rządu?  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - wszystko reguluje prawo oświatowe i określone 

rozporządzenia. Nie mamy rozwiązań na dzień dzisiejszy. Nie jestem w stanie odpowiedzieć. 

 

Radna H. Szałkowska – zawsze są dwa terminy egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. 

Zdarzają się losowe przypadki, że maturzysta nie dojedzie, rozchoruje się, złamie nogę. To jest 

naturalne i skala tego jest bardzo duża. Terminarz matur ustala centralna komisja 

egzaminacyjna. W tym roku rozpoczyna się 6 maja. Terminarz można przesunąć w każdej 

chwili rozporządzeniem. Jeżeli okaże się, że nie odbędą się rady klasyfikacyjne, terminy można 

przesunąć.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – klasyfikacja uczniów musi się odbyć. Matury 

również, ponieważ uczelnie są tym zainteresowane, gdyż nie byłoby naboru na pierwszy rok 

studiów.  

 



P. L. Czechak, Starosta Jarociński - rodzice sobie nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji. 

 

P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie - sytuacja jest dynamiczna, może się zmienić 

za dwie godziny.  

 

Radna H. Szałkowska – większym zagrożeniem jest coś innego, o czym się nie mówi. 

Poprawianie matur. Jestem egzaminatorem i co roku poprawiam matury. Jeżeli rząd nie 

rozwiąże sytuacji, wielu nauczycieli się z tego wycofa. Nikt też nie mówi o dzieciach, które 

siedzą w domach i się obecnie nie uczą.  

 

Radna A. Borkiewicz – chciałam poinformować, że będziemy likwidować filię biblioteczną 

w szpitalu. Co prawda nie jest ona prowadzona w ramach porozumienia i nie jest finansowana 

ze środków. W szpitalu filia działa 3 dni w tygodniu po trzy godziny. Pacjenci nie korzystają 

z tej biblioteki. W ciągu roku było 87 czytelników, w tym 7 pacjentów. Z biblioteki korzysta 

personel szpitala. Pomieszczenie biblioteki współdzielone jest z psychologiem. 

Racjonalizujemy koszty. Będzie podejmowana uchwała intencyjna i za ok. pół roku nastąpi 

likwidacja.  

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – dziękuję bardzo. Z uwagi na wyczerpanie 

porządku obrad zamykam posiedzenie. 

 

 

 

     Przewodniczący obrad 

Przewodniczący Komisji 

Edukacji i Kultury 

 

   Mariusz Stolecki 

 

 

Protokołowała:  

 

E. Wielińska 

 

 


