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Protokół Nr 3/15 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,  

Rady Powiatu w Pleszewie, 

w dniu 12 stycznia 2015 roku, o godz. 13:30, 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, 

przy ul. Poznańskiej 79, sala 107 

 
 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg 

załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).  

 

Ad. I 

Powitanie i stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak dokonując otwarcia III posiedzenia 

komisji powitał zebranych oraz stwierdził quorum. Na 5 członków komisji w obradach 

uczestniczą 4osoby.   

Ad. II 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak - przedstawił proponowany porządek 

obrad w brzmieniu stanowiącym zał. nr 2 prot.  

Komisja jednogłośnie (4 głosy  „za”), przyjęła proponowany porządek obrad do realizacji. 

Ad. 1  

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Komisja jednogłośnie (4 głosy „za”), przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Oświaty 

Kultury i Sportu nr 2/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. Uwag nie wniesiono.  

Ad. 2  

Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok (zał. nr 3 prot.). 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (…), Zenon Lisiak – poinformował, że przedmiotem 

opiniowania komisji będzie budżet powiatu w zakresie merytorycznym działania komisji. 

Poprosił  o pytania  w tym zakresie. Zapytał,  o dochody własne jednostek z tytułu żywienia, 

np. w Zespole Placówek  Specjalnych i w Marszewie, czy one są udokumentowane.  

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – wyjaśnił, że stołówka funkcjonuje 

jedynie w Marszewie, gdzie są przygotowywane posiłki również dla Zespołu Placówek 

Specjalnych. Na ul. Osiedlowej jest jedynie punkt wydawania posiłków.  

 

Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – poinformował, że pobierającym 

opłaty jest ZSP-P w Marszewie, ponieważ tam  przygotowywane są posiłki dla Zespołu 

Placówek Specjalnych. ZSP-P w Marszewie pozyskuje odpłatność za wyżywienie 

wychowanków MOW i młodzieży, która korzysta z posiłków w szkole specjalnej. Dochody 

pochodzące z tytułu żywienia są ujęte w rozdziale 854 10 Internaty i bursy, i jest to kwota 

97 200 zł.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, (…), Zenon Lisiak – zwrócił uwagę, że subwencja 

ogólna wynosi 24 084 819 zł, natomiast dochody i wydatki całkowite na prowadzenie 

placówek oświatowych to jest 25 565 240 zł. Powstaje tu różnica. Zapytał jaka jest rezerwa 

oświatowa.   
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Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – wyjaśnił, że Zarząd konstruując 

budżet przyjął zasadę bilansowania się dochodów oświatowych z wydatkami oświatowymi. 

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie wynoszą 21 013 762 zł oraz w dziale 854 

Edukacyjna opieka wychowawcza  - 2 979 268 zł. Rezerwa oświatowa, wynosi 1 572 210 zł. 

Razem jest to kwota 25 565 240 zł. Te wszystkie wydatki bilansują się z dochodami 

oświatowymi. Część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody jednostek oświatowych 

wynoszą: oświata i wychowanie ponad 1 000 309 zł, edukacyjna opieka wychowawcza 

170 000 zł, to się ze sobą bilansuje.   

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, (…), Zenon Lisiak – zwrócił uwagę, że jednostki mają 

zaplanowane środki na wydatki bieżące kwartalnie. Zapytał, jak to funkcjonowało                           

w poprzednich latach.  

 

Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – wyjaśnił, że wynagrodzenia i 

pochodne są przyznawane na okres całego roku. Jeśli chodzi o wydatki  rzeczowe to w 

projekcie budżetu przyznano poszczególnym jednostkom oświatowym środki na okres 

pierwszego kwartału. Dalsze pieniądze będą sukcesywnie dzielone na kolejne kwartały z 

utworzonej w budżecie rezerwy. Ideą jest dyscyplinowanie jednostek oświatowych wobec 

ograniczonych środków, które mamy przyznane w postaci subwencji oświatowej. Był to  

jeden z zasadniczych instrumentów oddziaływania stosowanych przez Zarząd.  

 

Członek Komisji Oświaty, (…), Mirosław Kuberka – poinformował, że w poprzedniej 

kadencji ze względu na zmniejszającą się liczbę  uczniów, poszukiwano   rozwiązań 

mających na celu racjonalizację zatrudnienia i  administrowania oświatą. Pojawił się pomysł 

utworzenia centrum oświatowego, nie doszło jednak  to jego utworzenia. Powołano komisję 

doraźną ds. racjonalizacji wydatków  oświatowych, która wskazała na  konieczność 

dostosowania     zatrudnienia i wprowadzenie większej dyscypliny budżetowej poprzez 

kwartalne  przyznawanie środków na  wydatki bieżące. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (…), Zenon Lisiak –  zapytał, czy plany finansowe są 

zwiększane na kolejne kwartały.  

 

Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala –wyjaśnił, że analizą wniosków 

składanych przez dyrektorów szkół zajmuje się wydział oświaty (…) we współpracy z 

wydziałem finansów. Propozycja podziału środków dla poszczególnych placówek 

przedstawiana jest Zarządowi. Zarząd decyduje o przyznaniu środków z rezerwy 

poszczególnym jednostkom oświatowym.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (…), Zenon Lisiak –  zwrócił uwagę, że niektóre 

jednostki nie mają zabezpieczonych środków na pomoce dydaktyczne.   

 

Skarbnik Powiatu, Mariusz Gramala – wyjaśnił, że we wnioskach złożonych na pierwszy 

kwartał nie widać szczególnego zapotrzebowania. Patrząc na kwestię pomocy naukowych 

oraz szeroko rozumianych remontów i inwestycji należy pamiętać, że czeka nas coś co nie 

jest jeszcze w tym projekcie ujęte, a mianowicie nie zakładaliśmy, że rewitalizacja liceum 

przeciągnie się w czasie. Najważniejszym zadaniem jest dokończenie rewitalizacji w ramach 

programu Jessica. Na to zadanie trzeba przeznaczyć 1 021 000 zł, z tego 940 000 zł, z 

pożyczki preferencyjnej, natomiast 74 000 zł ze środków własnych niewykorzystanych w 

roku ubiegłym na wydatki niekwalifikowane, tj.: wymiana stolarki okiennej, drzwiowej. Poza 

tym, że mamy ten projekt główny gdzie mamy prace główne i inwestycyjne realizowane na 
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poziomie projektu Jessica, mamy też wydatki remontowe, które powierzyliśmy szkole. 

Przyznane na ten cel środki  w kwocie 436 500 zł też nie zostały wykorzystane, ze względu 

na okoliczności wystąpienia prac dodatkowych.  

Musimy środki niewykorzystane z roku 2014 przenieść i wprowadzić do budżetu na rok 2015 

i to jest 209 000 zł. Z punktu widzenia organu prowadzącego dokończenie remontu liceum 

jest priorytetem. 

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – poinformował, że szkoły były 

bardzo aktywne przez ostatnie lata jeśli chodzi o różnego rodzaju programy. W programach 

była część wyposażeniowa, również jeśli chodzi o  elektronikę: laptopy, komputery, 

projektory. Czasami jest pytanie, czy w ogóle dawać pieniądze na jakieś żarówki, które 

kosztują tyle co pół projektora czy za chwilę będzie problem i ten projektor się cały wymieni. 

Skończmy jedną inwestycję i myślmy o kolejne, tym bardziej, że cały czas musimy mieć w 

pamięci projekt sieci centrów, który przygotowała Pani Lucyna Biał - Cieślak gdzie nasze 

Centrum Kształcenia Praktycznego zostało pominięte, ale te pieniądze w Urzędzie 

Marszałkowskim się pojawią i musimy się o nie ubiegać. Musimy pamiętać o tym, aby 

doposażyć jedną jednostkę, która będzie świadczyć usługi a nie robić np. trzy kuchnie i co 

chwilę je uzupełniać.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki –  wskazał, że pomoce dydaktyczne obecnie  

zastępuje Internet. W tym zakresie nie wprowadzono zmian w projekcie budżetu ponieważ 

uzyskano pozytywną opinię RIO. Będą zmiany dotyczące np. liceum, wozu strażackiego i 

zostaną wprowadzone w formie autopoprawki w momencie, kiedy już wszystkie komisje 

złożą opinię o projekcie budżetu.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty (…), Renata Reszel – zapytała, na jakim etapie są 

prace remontowe w Liceum Ogólnokształcącym. 

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – poinformował, że duże prace są 

zakończone. Pozostały  prace na poddaszu. Obecnie najgorzej wygląda klatka schodowa. 

Rozpoczęła się produkcja drzwi do poszczególnych klas,  co wymagało wcześniejszego 

ustalenia koloru z  konserwatorem  zabytków.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty (…), Renata Reszel – zapytała, jak wygląda 

sytuacja użytkowaniem poddasza w Liceum, ponieważ  wskazywano  tam na brak drogi 

ewakuacyjnej. 

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – poinformował, że poddasze będzie 

wykorzystane na doraźne potrzeby przez małe grupy, które będą miały zajęcia wyrównawcze.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty (…), Renata Reszel – zapytała, czy planowana jest  

wymiana windy. Zwróciła uwagę, że  wcześniej  dochodziło do przypadków zacinania się  

windy.   

 

Naczelnik Wydziału Oświaty (…), Sławomir Sobczyk – poinformował, że w Liceum 

została wymieniona instalacja, która  była przyczyną problemów z działaniem  windy.  Nie 

powinny  one już  obecnie występować.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – poinformował, że otrzymał harmonogram 

robót końcowych. Na   27 lutego planowany  jest odbiór ostateczny bezusterkowy. Szkoła 
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powinna jak  najszybciej wrócić do budynku  ponieważ  wynajem pomieszczeń od  CKiW 

OHP w Pleszewie generuje dodatkowe koszty.  

 

Członek Komisji Oświaty, (…), Mirosław Kuberka – zwrócił uwagę na to, że w liceum 

były problemy związane ze zbieraniem się wody w przyziemiu. Zapytał,  czy ten problem  

został rozwiązany.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – wyjaśnił, że  oczyszczono i zaizolowano 

ściany,  jednak jaki  będzie skutek tych prac  okaże się w trakcie użytkowania budynku.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty (...), Renata Reszel – zapytała o datę rozpoczęcia  

przez  LiG  zajęć dydaktycznych w  macierzystym obiekcie.  

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – poinformował, że przeprowadzka 

jest zaplanowana na koniec wakacji zimowych. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (…), Zenon Lisiak –  poprosił o omówienie projektu 

cyfryzacji  ewidencji gruntów i budynków.  

 

Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – wyjaśnił, że w projekcie budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok zabezpieczono część środków  na  przedmiotowe 

zadanie. Wkład Powiatu wynosi  74 000 zł. Zadanie unowocześnienia mapy numerycznej 

pozostawiono samorządom powiatowym i wojewódzkim. Dotychczas modernizowano bazę 

danych w oparciu o dotacje od Wojewody, na poziomie 120-130 tys. zł rocznie oraz ze 

środków, które pochodzą z opłat za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, które wynoszą ok. 

500 – 600 tys. zł  rocznie. Mówiło się, że jest to przygotowanie do tzw. podatku 

katastralnego. To są rzeczy bardzo kosztochłonne, potrzeba kilku milionów, aby baza mogła 

w pełni funkcjonować i stanowić źródło informacji. Z uwagi na powyższe Marszałek 

Województwa Wielkopolskiego porozumiał się ze wszystkimi samorządami powiatowymi w 

zakresie wspólnego aplikowania o środki unijne na modernizację bazy danych. Wniosek 

składany będzie wspólnie z Panem Marszałkiem,  wkład Powiatu planowany jest na poziomie 

20 %, środki zewnętrzne – 80%. Można powiedzieć, że zapisane w projekcie budżetu  74 000 

zł,  to jest bardzo znikoma część. Zaplanowane środki pochodzą z opłat za wypisy i wyrysy z 

ewidencji gruntów i nie mogą być przeznaczone na inny cel.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – poinformował, że  ma na celu 

doprowadzenie do stworzenia bazy danych, na wzór innych powiatów, co pozwoli na 

elektroniczne składanie wniosków przez geodetów i przyspieszy  wydawanie wypisów i 

wyrysów. Mam uwagi co do nienajszybszego funkcjonowania naszej geodezji. Spotykają nas 

niespodzianki, jak np. w przypadku Chocza, który od 1 stycznia  br.  jest miastem, co  

wymaga aktualizacji bazy. 

  

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w głosowaniu, jednogłośnie (4 głosy „za”), przyjęła 

uchwałę w sprawie zaopiniowania budżetu Powiatu Pleszewskiego na rok 2015 (zał. nr 4 

prot.).  

 

Ad. 3  

Ustalenie planu pracy komisji na 2015 rok.  
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Przewodniczący Komisji Oświaty, (…), Zenon Lisiak – przedstawił plan pracy komisji 

oświaty (…), na 2015 rok (zał. nr 5 prot.).    

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w głosowaniu, jednogłośnie (4 głosy „za”), przyjęła plan 

pracy na rok 2015 (zał. nr 5 prot.). 

  

Naczelnik Wydziału Oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – poinformował, że na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu zostaną przedstawione projekty uchwał w sprawie zamiaru likwidacji: 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, ul. Poznańska 36, II Liceum Profilowanego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, ul. Poznańska 

36, I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,                               

ul. Zielona 3. 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała zamiar likwidacji: 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, ul. Poznańska 36, II Liceum Profilowanego 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, ul. Poznańska 

36, I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, 

ul. Zielona 3. 

 

Ad. 4  

Wolne głosy i wnioski  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty (…), Renata Reszel – zapytała, czy Powiat   

mógłby  dofinansować budowę  w obrębie pleszewskiego Rynku  pomnika upamiętniającego 

Powstańców Wielkopolskich.  

 

Członek Komisji Oświaty (…), Mirosław Kuberka – zwrócił uwagę, że byłby  to  wydatek 

rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wskazał, że są na terenie Pleszewa miejsca 

upamiętniające  Powstańców Wielkopolskich.   

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, (…), Renata Reszel – zapytała, czy w kolejnych 

latach Zarząd będzie ogłaszał  konkursy na dyrektorów szkół.  

 

Naczelnik Wydziału Oświaty (…), Sławomir Sobczyk – z dniem 31 sierpnia 2015 roku 

kończą kadencję dyrektorzy: Zespołu Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  

 

Członek Komisji Oświaty (…), Mirosław Kuberka – zapytał, czy konkurs jest wymogiem 

koniecznym.  

 

Naczelnik Wydziału Oświaty (…), Sławomir Sobczyk – poinformował, że nie musi się 

odbywać konkurs.  

 

Ad. III  

Zakończenie posiedzenia  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

Zenon Lisiak zakończył posiedzenie komisji w dniu 12 stycznia 2015r.  
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Załączniki: 

Nr 1 – Lista obecności 

Nr 2 – Porządek obrad 

Nr 3 – Projekt budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok. 

Nr 4 – Uchwała Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia  12 stycznia 2015 roku  

Nr 5 – Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2015 rok.  
 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Komisji  

  /-/        /-/ 

Agnieszka Prządka       Zenon Lisiak  

       

 

         

 

                   

 

 

 


