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Protokół Nr 6/15 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,  

Rady Powiatu w Pleszewie, 

w dniu 14 maja 2015 roku, o godz. 13:00, 

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 VI posiedzenia 

komisji powitał zebranych oraz stwierdził quorum. W obradach komisji uczestniczy  

4 członków komisji, nieobecny jest członek komisji Andrzej Madaliński.  

 

Ad. II 

Przyjęcie porządku obrad 

 

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

obrad w brzmieniu stanowiącym zał. nr 2 protokołu. 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 5/15 z dnia 26 marca 2015 roku. Uwag nie wniesiono.  

 

Ad. 2  

Zapoznanie  komisji z protokołem  zespołu  kontrolnego  Komisji Rewizyjnej  z wydatków    za 

rok 2014 w dziale  801 oświata i 926  kultura fizyczna  

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak – poinformował, że zespół kontrolny 

Komisji Rewizyjnej, badał wydatki budżetu powiatu pleszewskiego w 2014 roku w rozdziale 

oświata i kultura fizyczna. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zwrócono uwagę, na 

konieczność szukania innych rezerw ograniczenia wydatków oświatowych. Władze powiatu 

dokładają starań, aby oświata się bilansowała.   

 

Ad. 3  

Dochody i wydatki MOW w Marszewie za rok  2014  

 

Naczelnik wydziału oświaty (…), Sławomir Sobczyk – poinformował, że subwencja na 

MOW wyniosła 1 982 512 zł, dochodów nie uzyskano, wydatki MOW wyniosły 1 854 640 zł.  

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 127 872 zł.   

 

Członek komisji oświaty (…),  Piotr Świderski -  wskazał, że z danych za ubiegły rok 

wynika, że jednostka bilansuje się i osiąga   zysk. 
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Naczelnik wydziału oświaty (…), Sławomir Sobczyk - wyjaśnił, że jest to nadwyżka  

subwencji oświatowej przypadającej na wychowanków nad kosztami funkcjonowania  

jednostki.    
 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak - poprosił dyrektor ZPS w Pleszewie o 

wyjaśnienia dotyczące wypadku, który miał miejsce w MOW w Marszewie.  

 

Dyrektor ZPS w Pleszewie, Elżbieta Kwiatek – poinformowała, że obecnie wychowanek  

MOW, który podjął próbę samobójczą,   jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Nie można  

ustalić  co było powodem jego działań. Zachowanie chłopca nie wzbudzało żadnych 

podejrzeń. W tym dniu dzwonił do rodziny, jak co tydzień. Miał w tym tygodniu sprawę w 

sądzie, jednak  o tym czego  dotyczyła, ośrodek nie jest informowany. Z  informacji  innych 

wychowanków wynika, że  bał się przeniesienia do „poprawczaka”. Chłopca udało się 

odratować dzięki szybkiej reakcji i dobrej reanimacji.  Ponieważ był po kolacji nastąpiło 

zachłyśnięcie. Dzieci w MOW są dziećmi niedostosowanymi, z obniżoną normą. Stwarzają 

problemy, w tym przypadku nie było większych problemów wychowawczych.  

 

Wiceprzewodnicząca komisji oświaty (…), Renata Reszel – wskazała na  zasadność 

zapewnienia opieki psychologicznej  wychowankom MOW. Uznała, że być może  powinna to 

być osoba z zewnątrz.  

 

Dyrektor ZPS w Pleszewie, Elżbieta Kwiatek  -  poinformowała, że już w sobotę i niedzielę 

wychowankowie MOW i kadra mieli spotkanie z psychologiem.  Był to psycholog pracujący 

w MOW, ponieważ wychowankowie są nieufni w stosunku do nowych osób. Nie uznano za 

konieczne  wystąpienie o wsparcie psychologa z zewnętrz. Chłopiec   jest  pod opieką  

psychiatry i będzie  przekazany  do szpitala  psychiatrycznego.  

 

Ad. 4.  

Sprawozdanie z realizacji  „Programu Współpracy  Powiatu  Pleszewskiego z organizacjami   

pozarządowymi   oraz innymi   podmiotami   działającymi   w sferze   działalności   pożytku 

publicznego w roku 2014”. 

 

Przewodniczący komisji oświaty (...), Zenon Lisiak –przedstawił sprawozdanie  z realizacji   

„Programu współpracy  Powiatu  Pleszewskiego z organizacjami  pozarządowymi   oraz 

innymi   podmiotami   działającymi w  sferze  działalności pożytku publicznego w  roku 

2014” (zał. nr 3 prot.).   

 

Pytań nie zgłoszono. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji   

„Programu współpracy  Powiatu  Pleszewskiego z organizacjami  pozarządowymi   oraz 

innymi   podmiotami   działającymi w  sferze  działalności pożytku publicznego w  roku 

2014” (zał. nr 3 prot.).   

 

Ad. 5.  

Funkcjonowanie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych  CKU w Marszewie.  

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak - poprosił dyrektor ZSP-P CKU w 

Marszewie, Grażynę  Borkowską o przedstawienie  oczekiwań   co do organu prowadzącego 

oraz formuły funkcjonowania jednostki  od nowego roku szkolnego.    
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Dyrektor  ZSP-P CKU w Marszewie, Grażyna Borkowska - w odniesieniu do materiałów 

z posiedzeń Zarządu, w których zawarto informację nt. wykorzystania bazy szkoły 

podkreśliła, że szkoła kształci w technikum według nowej podstawy kształcenia i wymogów 

dotyczących kwalifikacji w zawodzie. W tym celu wymagane jest pełne doposażenie  szkoły. 

W poprzedniej kadencji, Wicestarosta zwróciła się do szkół z pytaniem o  poziom 

doposażenia, co było  warunkiem  uruchomienia  kierunków kształcenia. Odpowiedziano, że 

pracownie do mechanizacji rolnictwa, weterynarii, logistyki, techniki żywieni są doposażone. 

Nie jest to pełne wyposażenie, ale  szkoła uzyskała pozwolenie  na prowadzenie egzaminów 

od 3 do 6  stanowisk.  Nie może tak być, że szkoła nie posiada bazy kształcenia praktycznego  

i klasopracowni. W szkole realizowane jest  kształcenie  modułowe, tylko w mechanizacji 

rolnictwa jest to kształcenie przedmiotowe.  W kształceniu modułowym nauczyciel wychodzi 

do pracowni, żeby wykonać  ćwiczenie. Trudno się zatem odnieść do stwierdzenia  Zarządu  o 

100%  wykorzystaniu sal.  Kiedy są  pracownie,  nie  można mówić o 100% wykorzystaniu.  

To zależy   od specyfiki szkoły.  Były też informacje dotyczące klas dwuzawodowych. Takie 

klasy są korzystne, ponieważ nie kształci się zbyt dużej liczby absolwentów w jednym 

zawodzie. W kształceniu  modułowym   liczba uczniów w klasie wynosić może od 14 – 17 

osób,  w przedmiotowym tyle osób ile jest stanowisk pracy, więc  to może  się  nawet 

zwiększyć.  Nie jest to duża  różnica w finansowaniu. Szkoła ma w podstawie programowej  

naukę jazdy ciągnikiem i samochodem, czyli  przygotowanie do  prawa jazdy  kategorii  T i 

B. Opłacenie egzaminu  to już  koszt i sprawa  ucznia. Kursy prawa jazdy  powodują 

dodatkowe koszty, ale  są obowiązkowe. Młodzież  wyjeżdża   maszynami na poletka, 

ponieważ nie ma uprawnień,  nie może  wyjeżdżać na drogę. Z tego powodu poletka są 

zlokalizowane przy warsztatach.  Były niedomówienia dotyczące liczby ciągników będących 

w posiadaniu szkoły. Nie zatajono żadnej informacji dotyczącej liczby  ciągników.  Starostwo 

posiada   informację o liczbie ciągników ponieważ je ubezpiecza. Jest to porównywalna 

liczba z innymi jednostkami. Na egzaminie kwalifikacyjnym potrzebne są  3-4  ciągniki. Są to 

stare ciągniki Ursus i Zetor, ale   są wystarczające  do    przeprowadzenia egzaminów.  Jeżeli  

jest  wymagana przez OKE inna   wersja, to szkoła pożycza odpowiednią  maszynę  z firmy  

„Agrorami”,  z którą podpisała umowę. W ramach tej umowy szkole udostępniane są także 

maszyny do prowadzenia kursów: sieczkarnia, kombajn. Szkoła prowadzi kursy BHP, 

szkolenia, wygrywa przetargi.  Prowadzi kursy kwalifikacyjne z subwencji oświatowej. 

Szkolenia BHP dla uczniów i  ich  rodziców są bezpłatne. Pozostałe szkolenia są  płatne. W 

obecnej sesji przeprowadzonych zostanie 170 egzaminów. Szkoła realizuje kursy płatne dla 

uczniów z innych szkół, koszt to 999 zł za jedną zmianę. Ostatnio przedstawiano ile dołożono 

do szkoły  od 1999 roku. Podkreśliła, że  zna sytuację tej szkoły, ponieważ pracuje od 1980 

roku.  Szkoła należała do Ministra Rolnictwa. Przekazując szkołę, przekazano 190 ha ziemi, 

nie po to aby na niej uczyć, ale aby był to dodatek do subwencji oświatowej na utrzymanie 

szkoły. Zysk z  gospodarstwa w latach  2012  -2014  wynosił:  164 tys. zł, 136 tys. zł, 140 tys. 

zł. Część  gruntów była   wydzierżawiana WODR. Gdyby szkoła  gospodarowała na 190 ha, 

to byłoby to ok. 1 mln zł. Wówczas  nie byłoby problemu z  finansowaniem szkoły.  Szkoła  

ma obecnie w zarządzie  36 ha  i część  z tego gruntu jest wydzierżawiana  dla WODR. Płody 

zbiera się z 26 ha.   

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak - zapytał, czy dochody z  

gospodarstwa  stanowią dochody  powiatu.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – wyjaśnił, że są to dochody  powiatu,  jednak   

środki te wracają do budżetu szkoły.  
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Naczelnik wydziału oświaty (….), Sławomir Sobczyk -   wskazał, że wymienione  przez 

dyrektor Borkowską kwoty  są to przychody uzyskiwane  z gospodarstwa  i należy  od nich  

odliczyć koszty.  W klasyfikacji budżetowej są to dochody, ale należy odliczyć koszty 

księgowane po stronie wydatków.  

 

Dyrektor  ZSP-P CKU w Marszewie, Grażyna Borkowska -   przypomniała, że znaczny  

majątek szkoły został sprzedany. 

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak – poinformowała, że sprawą 

wydatków oświatowych zajmował się też zespół kontrolny komisji rewizyjnej. Z danych 

wynika, że w szkole przypada średnio 26 uczniów na oddział.  

 

Dyrektor ZSP-P CKU w Marszewie, Grażyna Borkowska – wskazała, że wzrosła liczba   

kursów kwalifikacyjnych, w tym zakresie powinna utrzymać się tendencja rozwojowa.  

Wymagana jest jednak większa świadomość społeczna.  

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak -    zapytał, które   kierunki kształcenia 

są kierunkami ściśle rolniczymi.   

 

Dyrektor ZSP-P CKU w Marszewie, Grażyna Borkowska – wyjaśniła, że wszystkie 

oprócz technika logistyki  

 

Naczelnik wydziału oświaty (….), Sławomir Sobczyk - wyjaśnił, że do kierunków  

rolniczych zalicza się te, które dają uprawnienia do przejęcia gospodarstwa rolnego. Spośród 

kierunków kształcenia prowadzonych przez ZSP-P CKU w Marszewie  uprawnień nie daje 

tylko technik logistyki i technik odnawialnych źródeł energii.   

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak – odniósł się do informacji Zarządu  

nt. kosztów kształcenia w placówkach oświatowych, z których wynika że  szkoła w 

Marszewie funkcjonuje  ponad subwencję i ponad dochody. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – potwierdził, że koszty funkcjonowania ZSP - P 

CKU w Marszewie przewyższają subwencję otrzymywaną na uczniów tej szkoły oraz   

dochody uzyskiwane przez szkołę.   

 

Wiceprzewodnicząca komisji oświaty (…), Renata  Reszel -  zapytała  o  różnicę w 

bilansowaniu się szkoły.  

 

Dyrektor ZSP-P CKU w Marszewie, Grażyna Borkowska -   wskazała, że wyższe koszty  

funkcjonowania szkoły wynikają również z przeprowadzonej w latach  ubiegłych   

termomodernizacji   obiektów szkoły, w tym budynku  głównego, której koszt wynosił  520 

tys. zł.  Ponadto w latach 2007 – 2008  szkoła pozyskała i wydatkowała znaczne środki    

rezerwy    na   doposażenie  klasopracowni. Trzeba przeanalizować konkretnie wszystkie 

wydatki. Największy koszt stanowią wydatki na wynagrodzenie kadry pedagogicznej.  Koszty  

w roku 2014  w porównaniu  do  roku 2013  spadły o 45  tys. zł. Dotyczy  to wynagrodzeń  

nauczycieli i pracowników administracji. Spadły też wydatki na media: gaz, wodę, energię 

elektryczną. W klasyfikacji budżetowej jest podział wydatków na poszczególne budynki. 

Budynek, w którym mieści się internat jest kosztowny, ponieważ wlicza się tam etaty  

obsługi,  kuchni oraz dwa piętra,  gdzie znajdują się klasy. 
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Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak -  podkreślił, że dyrektor Borkowska 

przejęła tę  szkołę w trudnej sytuacji i wymagało to wiele pracy.  Jednakże należy analizować  

koszty funkcjonowania  szkół z uwagi na  coraz mniejszą liczbę uczniów i coraz mniejszą 

subwencję. Kiedy się zbilansuje wszystkie placówki oświatowe to w ramach subwencji,   

poza inwestycjami, oświata bilansuje się. Poszukuje się możliwości cięcia kosztów, aby 

inwestować w rozwój oświaty. Należy dojść do porozumienia, aby koszty które można 

ograniczyć  służyły rozwojowi szkół.   

 

Dyrektor ZSP-P CKU w Marszewie, Grażyna Borkowska – stwierdziła, że informacje 

prasowe, tj. „Czarne chmury nad powiatową oświatą” tworzą złą atmosferę. Obniżenie 

dodatku motywacyjnego dla dyrektora uzasadniono wynikami egzaminów zewnętrznych. 

Obecnie wyniki egzaminów są dobre, matematyka wypadła źle w całym kraju. Przedstawiła 

wyniki  egzaminów zawodowych w poszczególnych  zawodach. Podkreśliła, że są to  wyniki 

bardzo dobre. Poinformowała, że w roku ubiegłym na wniosek Zarządu szkoła przedstawiała  

program działań korygujących, uzyskano wówczas odpowiedź, że jest to   

niesatysfakcjonujące. Obecnie utrzymuje się tendencja wzrostowa. Uczniowie szkoły osiągają 

duże sukcesy w konkursach i olimpiadach.  

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak -  podkreślił, że koszty wynikające z  

siatki godzin są stałe.  Jednak w przypadku  szkoły w Marszewie koszty wynikają również  z   

dużej liczby obiektów, którymi szkoła dysponuje. Zapytał, czy szkoła  potrzebuje  wszystkie   

obiekty do realizacji  swoich zadań  w zakresie kształcenia, czy te obiekty mogłyby służyć 

innym  celom  i  nie obciążać budżetu  szkoły.   

 

Dyrektor ZSP-P CKU w Marszewie, Grażyna Borkowska -  poinformowała, że w roku  

2012 skierowała do Zarządu Powiatu  pismo informujące o rezygnacji  przez  szkołę z 

pomieszczeń w budynku  „D” i możliwości przeniesienia klasopracowni do budynku 

głównego.  Z uwagi, że pomieszczenia te okazały się nieprzydatne na inny cel,  nie  

przekazano ich i są dalej wykorzystywane przez szkołę. Wszystkie pracownie są przeniesione 

oprócz  dwóch pracowni    informatycznych. 

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak -  zapytał, czy dyrektor Borkowska 

podtrzymuje  możliwość wyłączenia  budynku  „D” z użytkowania szkoły.    

 

Dyrektor ZSP-P CKU w Marszewie, Grażyna Borkowska - potwierdziła możliwość 

takiego rozwiązania. Szkoła  musi mieć  jednak zabezpieczony dostęp do  auli szkolnej 

znajdującej się w budynku D. Wskazała, że pozostałymi obiektami szkoły zainteresowany  

jest   ARiMR.   

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski –  poinformował, że  prowadzone są  pewne  

rozmowy  dotyczące   gospodarowania  zasobami powiatu. Obecnie przygotowywana jest 

zmiana organizacji inspekcji nadzoru budowlanego. Planowana jest likwidacja inspektoratów 

powiatowych.  Pozostawione zostaną okręgowe.  Jest możliwość, że taki inspektorat  będzie 

w powiecie pleszewskim, w przypadku zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych. 

Również ARiMR, podczas rozmów o ewentualnym przeniesieniu się do   budynku D w 

Marszewie,   wskazywała na  wymóg  wyposażenia  budynku przez właściciela.  

Ponadto rozpoznawane są możliwości pozyskania środków na stworzenie właściwych 

pracowni w miejscu obecnego, tzw. „poligonu”. Polecono rozpoznanie tych możliwości 

szkole. Szkoła zakładała  remont  obecnych  budynków  warsztatów i  budowę niektórych  

nowych obiektów.  Stan  techniczny tzw. poligonu   oraz jego lokalizacja po drugiej stronie 
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drogi wskazują, że być może należy rozważyć możliwość budowy  nowych warsztatów od 

podstaw. Możliwe jest  uzyskanie  na ten cel  dofinansowania  całości   kosztów.   

 

 

Dyrektor ZSP-P CKU w Marszewie, Grażyna Borkowska - potwierdziła, że szkoła  

rozpoznaje możliwość aplikowania o środki na przebudowę tzw. poligonu.  Ponadto szkoła 

nie korzysta z tzw. domu pokazowego, terenów wystawowych, wiat, które są pokryte 

eternitem, parku i lasu. Problemem dla szkoły  jest też żerowanie  w ciekach i stawach 

bobrów.   Obecnie stawy są w użyczeniu WODR,   w celu  wykonania modernizacji, ale 

zostaną do  szkoły  przekazane ponownie. Ponadto    do szkoły  przynależy stadion. Jego 

utrzymanie stanowi dla szkoły  problem. Obecnie jest  remontowany środkami  szkoły w 

ramach  prac  własnych,  ale to   wymaga dodatkowych  nakładów  finansowych. Szkole jest 

potrzebny  budynek główny,   budynek B, ziemia i warsztaty.  

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak – zapytał, jakie jest  stanowisko  

szkoły   co do przejęcia przez Powiat  gruntów, którymi gospodaruje szkoła.  

 

Dyrektor ZS P-P CKU w Marszewie, Grażyna Borkowska - wskazała, że do celów 

dydaktycznych potrzeba 10 – 15 ha. Jeżeli szkole odbierze się gospodarstwo nie będzie  

wówczas miała dochodów  i  podnoszone będą argumenty, że dokłada  się do tej szkoły. 

Obecnie trwa dyskusja nad organizacją kształcenia  rolniczego i szkołami  rolniczymi. 

Planowane  jest  utworzenie  w Wielkopolsce czterech ośrodków kształcenia rolniczego.  

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak – zapytał ile oddziałów zamierza 

uruchomić  szkoła w roku  2015/2016. 

 

 

Dyrektor ZS P-P CKU w Marszewie, Grażyna Borkowska – poinformowała, że  arkusz   

opracowano na trzy oddziały  pierwsze.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski - odnosząc się do kwestii warsztatów, którymi 

dysponuje szkoła stwierdził, że zarówno budynki jak i sprzęt są w złym stanie i wymagają 

nakładów inwestycyjnych. Należy rozważyć możliwość przeniesienia warsztatów na teren  

gospodarstwa i budowę nowych obiektów ze środków unijnych. Należy zaprojektować nowy  

obiekt w nowej przestrzeni.  

    

Dyrektor ZS P-P CKU w Marszewie, Grażyna Borkowska – podkreśliła, że  przy 

warsztatach wymagany jest  plac manewrowy, który należałoby  przygotować w nowym 

miejscu. Wskazała, że warsztaty szkoły są jednymi z lepszych w okolicy. Lepiej wyposażone 

są tylko szkoły  ministerialne.   

Szkoła musi mieć warsztaty, warsztaty CKP w Pleszewie nie spełniają  potrzeb  wynikających  

z  podstawy  kształcenia.  

 

W dalszej  części   przedmiotowego punktu obrad  komisja wizytowała obiekty szkoły.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała koncepcję opracowania nowej funkcjonalności szkoły, 

wskazanie nowego miejsca dla warsztatów szkolnych w obrębie gospodarstwa z założeniem 

pozyskania środków unijnych.  

 

Ad. 6.  
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Sprawy bieżące.  

 

Członek komisji oświaty (…), Piotr Świderski - zapytał, czy będą przeprowadzane  

konkursy w związku z upływem kadencji dyrektorów ZST w Pleszewie i CKP w Pleszewie.  

 

Naczelnik wydziału oświaty (…), Sławomir  Sobczyk -  poinformował  o podjęciu  przez  

Zarząd Powiatu   decyzji o  ogłoszeniu  konkursów na dyrektorów tych  dwóch  jednostek. 

Termin składania ofert upływa z dniem 11 czerwca 2015 r. Konkurs odbywa się w ciągu 14 

dni od upływu terminu składania ofert.   

 

Wiceprzewodnicząca komisji oświaty (…), Renata Reszel  - pogratulowała   dyrektor ZS 

P-P CKU w Marszewie, Grażynie Borkowskiej  bardzo dobrego wyniku ewaluacji  szkoły.   

Szkoła uzyskała wysoki wynik.  

 

Ad 7. 

Wolne głosy i wnioski  

- nie zgłoszono -  

 

Ad. III  

Zakończenie posiedzenia  

 

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

Zenon Lisiak zakończył posiedzenie komisji w dniu 14 maja 2015r.  

 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Komisji   

         

Dorota Drosdowska            Zenon Lisiak 

          

 
Załączniki: 

Nr 1 – Lista obecności 

Nr 2 – Porządek obrad 

Nr 3 - Sprawozdanie z realizacji  „Programu Współpracy  Powiatu  Pleszewskiego z 

organizacjami   pozarządowymi   oraz innymi   podmiotami   działającymi   w sferze   

działalności   pożytku publicznego w roku 2014” 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


