
Protokół Nr 9/19 

z posiedzenia, Komisji Edukacji i Kultury odbytego  

w dniu 26 marca 2019 r. w godz. od 15:00 do 16:10  

w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach 
 

*   *   *  

  

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 Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż 

zachowuje quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który 

przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020. 

2. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 3.  
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Stolecki – na prośbę pana Skarbnika Powiatu na 

początku posiedzenia zaopiniujemy projekty uchwał. Proszę o zabranie głosu pana Jacka 

Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu. 

 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 – 

2030 w zakresie działania Komisji wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

 

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”. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. w zakresie działania Komisji 

wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Autopoprawki 

stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

 

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. 1.  
Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji -  przechodzimy do realizacji porządku obrad. 

Wszystkie oferty szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 zostały załączone 

w programie eSesja. Oferty szkół ponadgimnazjalnych stanowią załączniki nr 7,8,9 i 10 do 

protokołu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do dyrektorów? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - na „drzwiach otwartych” szkół 

ponadgimnazjalnych jest bardzo duże zainteresowanie. Jeśli chodzi o absolwentów klas 

ósmych szkół podstawowych jak i klas trzecich gimnazjum. Zobaczymy jak to się przełoży na 

nabór w poszczególnych szkołach. Jeśli chodzi o absolwentów szkół podstawowych 

i gimnazjum to są dwie różne podstawy programowe. Nie wykluczone, że będziemy musieli 

manewrować między absolwentami i między szkołami. Trudno sobie wyobrazić, że w jednej 

szkole będziemy otwierać oddział składający się z 10 uczniów. Być może będzie trzeba 

prowadzić negocjacje, by w danej szkoły utworzyć oddział klasowy. Czy finansowanie 

z subwencji oświatowej pokryje nam rzeczywiste potrzeby. Prosiłbym dyrektorów o wymianę 

informacji w tym zakresie. Nie możemy zmarnować potencjału, który mamy w szkołach.  

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – dziękuję bardzo. Informacje zostały przyjęte. 

 

Ad. pkt. 2.  
Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – kolejny punkt to Informacja o działalności 

Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach. Proszę o zabranie głosu pana Sławomira 

Wilaka, Dyrektora szkoły. 

 

P. Sł. Wilak, Dyrektor ZSP-B w Tarcach - przedstawił działalność szkoły w formie 

prezentacji multimedialnej. Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – dziękuję bardzo za przedstawienie 

informacji. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Informacja była bardzo obszerna. 

Pytań nie ma. 

 

Ad. pkt. 3. Sprawy bieżące. 
Radna A. Borkiewicz – jak w szkołach wygląda sytuacja ze strajkiem? Czy to jest problem 

dla organizatora? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu -  nie zakładam że będę organizował jakiś zespól 

kryzysowy, dlatego nie wiem w jakim kierunku sytuacja się potoczy. Rozmowy, jeśli chodzi o 

Związki i Rząd, cały czas trwają. Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji jako powiat. Zespoły 

kryzysowe zostały powołanie w miastach, tam gdzie są przedszkola, szkoły podstawowe, 

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. U nas występują tylko szkoły ponadgimnazjalne. Jeżeli 

dojdzie do strajków w naszych szkołach to najwyżej uczniowie nie przyjdą. To są już ludzie 

dorośli. Być może zorganizujemy jakieś zajęcia na Sali sportowej.  

 
Radna A. Borkiewicz –  jak przebiegły referenda? 

 
P. M. Sobczak, Dyrektor ZSP Nr 1 w Jarocinie - we wszystkich szkołach referenda były 

ważne i za strajkiem opowiedziała się większość tych, którzy przystąpili do referendum. 

Nauczyciele opowiedzieli się za strajkiem, a dzisiaj zbiera się zarząd ZNP i pewnie taka decyzje 

podejmie. W szkołach ponadgimnazjalnych istnieje pewne niebezpieczeństwo, gdyby 

1 kwietnia rozmowy na szczeblu rządowym nie przyniosły rezultatów. Zasadne byłoby 



dokonać klasyfikacji uczniów klas maturalnych przed dniem 8 kwietnia i podjąć uchwałę 

klasyfikacyjną.  

 
P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – jest to zasadne. Zobaczymy jak się sytuacja 

rozwinie. 

 
Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji – z uwagi na wyczerpanie porządku obrad 

zamykam posiedzenie. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Edukacji i Kultury 

 

   Mariusz Stolecki 

 

 

Protokołowała:  

 

E. Wielińska 

 

 


