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Protokół Nr 7/15 

 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury  

odbytego w dniu 26 lutego 2015 r. w godz. od 15:05 do 15:15  

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie  

 

 

We wspólnym posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy członkowie poszczególnych 

Komisji Stałych zgodnie z listą obecności - stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny był 

radny Leszek Mazurek. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: 

 Mikołaj Szymczak - Wicestarosta 

 Teresa Fuczyło  - Główna Księgowa  

 Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu 

 Tomasz Kuderski  - Radca Prawny 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Mariusz Stolecki Przewodniczący Komisji Edukacji  

i Kultury, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji. Stwierdził, że Komisja może 

podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje quorum. Następnie przedstawił proponowany 

porządek posiedzenia: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 100. rocznicy 

Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r.  

 

Ad. 1. 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, p. M. Stolecki - przedkładam do zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 100. rocznicy Wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego. 

 

P. M. Żabiński, Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych – omówił projekt 

uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, p. M. Stolecki – dziękuję, czy jakieś pytanie  

ze strony Państwa radnych do Pana Michała? 

 

Radny P. Franczak – chciałem zapytać o jedną rzecz. Otrzymałem te materiały i w treści, 

w załączniku do uchwały jest zapis „uroczyste zakończenie”. Natomiast mnie ciekawi tak de facto 

w odniesieniu do ziemi jarocińskiej, jakie inne uroczystości się przewiduje w tym zakresie?  

Jakiś harmonogram jest stworzony? Jakie działania będziemy podejmować jako powiat?  

 

P. M. Żabiński, Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych – jeśli można, 

chciałbym odpowiedzieć, ale odpowiedź może być ciut dłuższa, bo chciałbym troszeczkę cofnąć się 

w historii, ale niedaleko, bo tylko dwa lata do tyłu. Dwa lata temu obchodziliśmy 95 rocznicę 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Jarocinie. W ramach obchodów tych uroczystości zostało 

m.in. przez powiat robił kalendarz wydarzeń związany z tymi obchodami. Do tego kalendarza 

zostały dopisane wydarzenia na terenie gminy Jarocin, gminy Żerków. Wskutek tych wydarzeń 

oprócz tego, że powołaliśmy koordynatorów było to, że powstał projekt 95? Projekt, który otrzymał 
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dofinansowanie ze środków …W ramach projektu powstała płyta z nagraniami utworów o tematyce 

Powstania Wielkopolskiego w wykonaniu młodzieży o charakterze rockowym. Dodatkowo odbyło 

się przedstawienie 27 grudnia na rynku w Jarocinie. Inne inicjatywy, które się działy m.in. 

tworzone przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego były to m.in., sztachety 

biegowe, sztachety pływackie, które również miały uświetnić tą pamięć. Generalnie wszystkim 

podmiotom chodzi o to, żeby nie odbyło się jedno wydarzenie 27 grudnia, ale, żeby budować 

świadomość i przekazywać wiedzę na temat całego Powstania Wielkopolskiego i roli wszystkich 

grup społecznych w tym wydarzeniu. Z innych rzeczy, jeśli chodzi o przeszłość to wspomnę 

wydarzenie, które odbyło się 29 czerwca w Mieszkowie, gdzie grupa organizacji z Mieszkowa 

wyruszyła n poszukiwanie interesujących rzeczy związanych z tą miejscowością m.in. 

przygotowała wydarzenie związane z gen. Taczakiem jak również z gen. Cepą, czyli dwiema 

osobami związanymi z Powstaniem.  To jest przeszłość, a jeśli chodzi o przyszłość to my jako 

powiat jarociński nie zapomnieliśmy o tym i w strategii powiatu jarocińskiego, która została 

przyjęta przez Radę Powiatu w zeszłym roku znalazło się takie działanie jak „Cześć i chwała 

bohaterom” zakres tego działania to jest m.in. przygotowanie nowego projektu o tematyce 

Powstania Wielkopolskiego. W ramach działań zakłada się modernizację dworu Hersztopskich  

w Mieszkowie z przeznaczeniem na Muzeum Powstania Wielkopolskiego, powstanie wioski 

tematycznej w Mieszkowie, rekonstrukcje historyczne w Jarocinie i innych miejscowościach 

powiatu Jarocińskiego (zdobycie dworca kolejowego w Jarocinie, zatrzymanie pociągu w Chociczy 

i inne), publikacje historyczne, wyznaczenie tras rowerowych, budowa systemu roweru miejskiego, 

edukację historyczną skierowaną do młodzieży oraz mieszkańców Powiatu Jarocińskiego.  

Powiat Jarociński może wystąpić w projekcie jako Partner. Proszę Państwa my występujemy jako 

partner w tym projekcie, ponieważ właścicielem nieruchomości, zabytków jest gmina Jarocin.  

Oprócz tego znalazł się zapis, jeżeli chodzi o konkursy w zakresie kultury o przygotowanie 

wydarzeń organizowanych na terenie powiatu szczególnie związanych z obchodami 100 rocznicy 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego upamiętnienie ofiar. W związku z tym jedno ze stowarzyszeń 

złożyło taki wniosek również w gminie Jarocin jak również stara się o środki funduszu inicjatyw 

obywatelskich. To są rzeczy, które powiat jarociński już podjął. Nie ukrywam, że Stowarzyszenie 

powstało po to, aby aplikować tam, gdzie powiat nie będzie mógł aplikować, ponieważ część 

środków będzie przeznaczana tylko i wyłącznie do realizacji tylko przez stowarzyszenia.  

W najbliższym czasie należy się spodziewać powołania honorowego komitetu obchodów 100 

rocznicy Powstania Wielkopolskiego z inicjatywy Starosty Jarocińskiego, tym samym zostaną 

zaproszone do współpracy organizacje pozarządowe i inne osoby i w tym momencie będziemy 

mogli przystąpić do stworzenia harmonogramu o szczególnych działaniach, które będą od roku 

2015 de facto będą toczyły się w roku 2019.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, p. M. Stolecki - czy ktoś jeszcze ma pytania? 

 

 

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie, 6 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, p. M. Stolecki - przechodzimy do zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.  

 

Główna Księgowa, p. T. Fuczyło – omówiła zmiany w budżecie na 2015 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, p. M. Stolecki - dziękuję. Przechodzimy do 

głosowania.  

 

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie, 6 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Edukacji  

i Kultury, p. M. Stolecki zamknął obrady.  

 

Przewodniczący Komisji 

           

Mariusz Stolecki 

Protokołowała: 

K. Józefiak  

A. Przymusińska 

 


