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Protokół Nr 4/15 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,  

Rady Powiatu w Pleszewie, 

w dniu 9 marca 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 IV posiedzenia 

komisji powitał zebranych oraz stwierdził quorum. W obradach komisji uczestniczy 5 

członków komisji oraz goście - Wicestarosta Eugeniusz Małecki i Naczelnik Wydziału 

Oświaty, Kultury i Sportu, Sławomir Sobczyk.  

 

Ad. II 

Przyjęcie porządku obrad 

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

obrad w brzmieniu stanowiącym zał. nr 2 protokołu. Komisja jednogłośnie (5 głosów  „za”), 

przyjęła proponowany porządek obrad do realizacji. 

 

Ad. 1  

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Komisja jednogłośnie (5 głosów „za”), przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, 

Kultury i Sportu nr 3/15 z dnia 12 stycznia 2015 roku. Uwag nie wniesiono.  

 

Ad. 2  

Analiza demograficzna, finansowa, kadrowa szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 

Pleszewskiego (zał. nr 3 protokołu.). 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak – poprosił o zaprezentowanie analizy 

szkolnictwa naczelnika wydziału oświaty, (…), Sławomira Sobczyka.  

 

Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – poinformował o kształtowaniu się 

w latach 2007/2008 – 2014/2015 poszczególnych danych dotyczących szkół i placówek  

w powiecie.  

 

1. Ogólna liczba uczniów w poszczególnych szkołach: 

  LiG im. St. Staszica w Pleszewie - ogólna liczba uczniów 585 uczniów w roku 

szkolnym 2007/2008, w roku szkolnym 2014/2015 - 492 uczniów. 

 ZSP-P CKU w Marszewie: z liczby 471 uczniów szkół młodzieżowych w roku 

szkolnym 2007/2008 spadła do 368 uczniów w roku szkolnym 2014/2015 roku.  

W szkołach dla dorosłych liczba słuchaczy spadła z 221 (2007/2008) do 96 

(2014/2015), wliczając osoby będące na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

 ZST w Pleszewie  z liczby uczniów 955 (wraz ze słuchaczami szkół dla dorosłych) w 

roku szkolnym 2007/2008 nastąpił spadek do 466 uczniów w roku 2014/2015.  
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 ZSUG Pleszew – liczba uczniów szkół młodzieżowych w roku szkolnym 2007/2008 

wynosiła 678 uczniów, natomiast w bieżącym roku jest to liczba 511 uczniów. 

Natomiast w szkołach dla dorosłych liczba słuchaczy spadła ze 178 do 147 słuchaczy.  

 ZPS Pleszew – biorąc pod uwagę wszystkie etapy nauczania w szkole na przestrzeni 

lat 2009/2010 – 2014/2015 nastąpił wzrost uczniów z 180 do 240 osób (razem z  

wychowankami MOW). Wzrosła także liczba oddziałów szkolnych z 21 do 29 w roku 

obecnym.  

 

 

2. Liczba oddziałów (zmiany w przeciągu 7 lat): 

 ZST – z 34 oddziałów w roku szkolnym 2008/2009 do 16 w roku bieżącym (50%). 

 ZSUG – z 31 oddziałów w roku szkolnym 2008/200 do 22 w roku 2014/2015 (21%).  

 ZSP-P CKU – z 25 oddziałów w roku 2008/2009 do 14 w roku 2014/2015 (21%). 

 LiG – liczba oddziałów w roku 2008/2009 wynosiła 17 i w bieżącym roku szkolnym 

utrzymuje się na takim samym poziomie (wraz z oddziałami gimnazjum).  

 

Ogólnie liczba oddziałów szkolnych na przestrzeni 7 lat zmalała o 30%.  

 

3. Średnia wielkość oddziałów (w latach 2009/2010 – 2014/2015): 

 ZST –  średnia wielkość oddziałów to 29 uczniów, 

 ZSUG – średnia wielkość oddziałów to 30 uczniów, 

 ZSP-P – średnia wielkość oddziałów to 30 uczniów, 

 LiG – średnia wielkość oddziałów to 29 uczniów.  

 

4. Nabór do klas I  (w latach 2008/2009 – 2014/2015): 

 ZST – w latach 2012/2013 i 2013/2014 – nabór był niski, natomiast nabór ma rok 

szkolny 2014/2015 był zadawalający. 

 ZSUG – spadek naboru. 

 ZSP-P – nabór jest stabilny, ale w szkole dla dorosłych zauważalny jest spadek 

naboru. 

 LiG – nabór jest stabilny z tendencją zniżkową.  

 

5. Etaty nauczycieli ogółem w latach 2011/2012 – 2014/2015 

Ogólna tendencja jest taka, że etaty nauczycieli spadają wolniej od liczby uczniów. 

 ZST – z 59,40 etatów w roku szkolnym 2011/2012 ich liczba spadła do 43,7 etatów w 

roku bieżącym.  

 LiG – z 35,64 etatów wzrost do 36,5 etatów 

 ZSP-P – z 50,50 etatów spadek do 41,35 etatów 

 ZSUG – z 33,73 etatów spadek do 28,93 etatów 

 ZSP – z 75,5 etatów wzrost do 84,11 etatów 

 CKP – z 12,48 etatów spadek do 10,08 etatów 

 PPP  - z 11,25 etatów wzrost do 12,25 etatów  

 

 

6. Liczba nadgodzin ogółem w latach 2012/2013 – 2014/2015  

 LiG – z 137 nadgodzin nastąpił spadek do 117  

 ZST – z 63 liczby nadgodzin wzrosła do 79  

 ZSUG – z 114 nadgodzin spadek do 97  

 ZSPP – z 90 nadgodzin wzrost do 135 
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 ZPS – z 327 nadgodzin spadek do 298  

 CKP – z 15 nadgodzin wzrost do 24  

 PPP – spadek nadgodzin z 18 do 2.  

 

Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk omówił nadgodziny  

w przeliczeniu na etaty oraz etaty administracji i obsługi na przestrzeni lat 2011/2012 -

2014/2015. 

 

Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk przedstawił zmiany struktury 

kształcenia w szkołach młodzieżowych.  

Od 3 lat promowane jest szkolnictwo zawodowe m.in. poprzez organizację Festiwalu 

Rzemiosła. Tendencja jest wzrostowa i obecnie wynosi ¾ dla szkolnictwa zawodowego.  

W tym roku szkolnym 2014/2015 powiat pleszewski posiada przeszło 500 tys. złotych mniej 

pochodzących z subwencji, co wynika z obniżenia przez Ministerstwo Edukacji kwoty na 

Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze z wartości wagi 11 do wartości 10 i na szkoły dla 

dorosłych z wartości wagi 0,7 do wartości 0,5. Dodał również, że obecnie subwencja na  

1 ucznia szkoły młodzieżowej wynosi 6.000 zł.  

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak – zapytał, czy MOW jest 

rozczarowaniem pod względem finansowym?  

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – odpowiedział, że MOW sam się 

nie utrzyma, ale nie dopłacamy do niego.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (…), Zenon Lisiak – zapytał o spadek liczby oddziałów  

w Zespole Szkół Technicznych. 

 

Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – odpowiedział, że zbliżamy się do 

30 oddziałów. Wykorzystujemy połączenie grup. Klasy dzielone są na 24-osobowe, ponieważ 

mniejsze klasy są nieekonomiczne. Lepiej mieć 1 klasę i dwie grupy niż dwie małe klasy.  

 

Wiceprzewodnicząca komisji oświaty (…), Renata Reszel – zapytała o możliwość i formę 

przekazania darowizny w postaci pieca do pieczenia chleba o wartości 25.000 zł na rzecz 

szkoły – Zespołu Szkół Technicznych.  

 

Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – odpowiedział, że darowiznę 

najlepiej przekazać przez stowarzyszenie działające przy danej szkole. 

 

Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki – dopowiedział, że w szkole działa 

stowarzyszenie i za jego pośrednictwem można przekazać darowiznę szkole.  

  

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak – zadał pytanie o koszt wynajmu 

lokalu użytkowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 

 

Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – (po zasięgnięciu wiedzy u 

Skarbnika Powiatu) poinformował zebranych, że jest to kwota 2.020 zł miesięczne wraz  

z ogrzewaniem. Poradnia wynajmuje 150 m
2
 powierzchni.  

 

Członkowie Komisji rozpoczęli dyskusję na temat innego miejsca na Poradnię. Padła 

propozycja szkoły w Marszewie.  
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Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki - odrzucił proponowany pomysł z 

przeniesieniem Poradni do Marszewa z powodu zbyt dużej odległości placówki od centrum 

miasta oraz konieczności wypłacenia dodatków wiejskich nauczycielom. Dodał, że badane są 

inne możliwości tj. Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia 

Praktycznego przy ul. Wojska Polskiego w Pleszewie, ponieważ inne szkoły mają zbyt duże 

obłożenie. Wyjaśnił, że w przypadku ZST należałoby przygotować odrębne wejście dla 

Poradni. Zarząd pochyli się nad tym tematem w II kwartale br. Dodał, że innym pomysłem na 

przeniesienie Poradni jest wyremontowane pomieszczenie znajdujące się na strychu Starostwa 

Powiatowego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Mirosław Kuberka – poinformował, że 

zgodnie z wymogami ppoż., aby można było oddać pomieszczenie do użytku należałoby w 

nie jeszcze zainwestować ok. 200 tyś złotych.  

 

Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki – odpowiedział, że pomieszczenie jest idealne 

do zajęcia przez jedną z komórek organizacyjnych Starostwa np. przez wydział finansów, a 

Poradnię po przeorganizowaniu Starostwa można by uruchomić na parterze. 

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak – stwierdził, iż w przeciągu ostatnich 

kilku lat polityka Rady i Zarządu Powiatu w Pleszewie doprowadziła do racjonalizacji 

kosztów w zakresie liczby oddziałów szkolnych, nadgodzin i wynagrodzeń dla nauczycieli. 

Kończąc dodał, że tym sposobem nie da się już więcej zaoszczędzić.  

 

Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – dodał, że proste środki prowadzące 

do oszczędności się skończyły.  

 

Przewodniczący Komisji Oświaty (…), Zenon Lisiak – zapytał o czas zwrotu kosztów 

przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w inne miejsce.  

 

Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki – odpowiedział, że przeniesienie Poradni do 

jednej ze szkół prowadzonych przez powiat zwróci się za ok. 7-8 lat. Przedstawił dane z 

procentowym wykorzystaniem sal w CKP np. sala komputerowa wykorzystywana jest w 

10%, pracownia obrabiarek w 20%, łączne wykorzystanie sal w CKP oscyluje w ok. 34%.  

 

Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – przedstawił wykorzystanie sal w 

ZSP-P CKU w Marszewie oraz stwierdził, że każdy z dyrektorów tak rozdysponowuje zajęcia 

i nauczycieli, aby wszystkie lekcje odbywały się na terenie jego szkoły. 

 

Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki – zaproponował, aby zapytać dyrektorów jak 

zamierzają bardziej efektywnie zarządzać posiadaną powierzchnią.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty (…), Renata Reszel – zapytała o możliwość 

wizytowania szkół prowadzonych przez powiat. 

 

Wicestarosta Eugeniusz Małecki – zapytał czy to mają być niezapowiedziane wizyty. 

 

Wiceprzewodnicząca komisji oświaty (…), Renata Reszel – odpowiedziała twierdząco. 

Zapytała także o kwestię organizacji konkursów na dyrektorów szkół ZST i CKP.  
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Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – poinformował, że nie ma decyzji 

Zarządu w tym zakresie.  

 

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

przeniesienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz reorganizacji będzie podnoszona 

na kolejnych komisjach.  

 

 

Ad. 3  

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Powiatu w 

Pleszewie (załącznik nr 4 protokołu.)  

 

Komisja przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Radę Powiatu w Pleszewie (zał. nr 4 protokołu). Uwag  nie zgłoszono.   

 

 

Ad. 4.  

Sprawy bieżące.  

Członkowie Komisji podjęli temat uroczystego otwarcia budynku LiG po remoncie. Zapytano 

o łączny koszt inwestycji. 

 

Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki – poinformował, że remont kosztował ok. 

2.500.000 zł.  

 

Wiceprzewodnicząca komisji oświaty (…), Renata Reszel – zapytała, czy frontowe schody 

szkoły będą wyczyszczone. 

 

Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki – odpowiedział, że specyfika schodów czyli to 

z jakiego materiału są wykonane (marmur),  nie pozwala na ich dokładne wyczyszczenie. Na 

dzień otwarcia zostaną one na pewno wyczyszczone.  

 

Ad 5. 

Wolne głosy i wnioski  

Brak.  

 

Ad. III  

Zakończenie posiedzenia  

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

Zenon Lisiak zakończył posiedzenie komisji w dniu 9 marca 2015r.  
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Załączniki: 

Nr 1 – Lista obecności 

Nr 2 – Porządek obrad. 

Nr 3 – Analiza demograficzna, finansowa, kadrowa szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 

Pleszewskiego  

Nr 4 – Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycielina poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Powiatu 

w Pleszewie.  

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 /-/ 

Małgorzata Nadera          

  

 

                   

Przewodniczący Komisji  

         /-/ 

        Zenon Lisiak  

       

 

 


