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Protokół Nr 5/15 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,  

Rady Powiatu w Pleszewie, 

w dniu 26 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 V 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 4/15 z dnia 9 marca 2015 roku. Uwag nie wniesiono.  

 

Ad. 2  

Zaopiniowanie wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru z budżetu Powiatu Pleszewskiego  

w 2015 roku. 

 

Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – poinformował o wpłynięciu trzech 

wniosków (zał. nr 3 prot). Wszystkie wnioski spełniły wymogi formalne, złożono wymagane 

załączniki. 

 

Wnioskodawca nr 1 - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Broniszewicach.  

Zadanie: Remont dachu polegający na przełożeniu dachówki ceramicznej, wymianie 

dachówki zniszczonej, wymianie uszkodzonych gąsiorów oraz wymiana obróbek 

blacharskich.  

Wartość zadania: 46.615,71 zł,  

Wnioskowana kwota: 10.000,00 zł (21,45%),  

Planowany termin realizacji: od 01.03.2015 do 31.05.2015.  

 

Wnioskodawca nr 2 - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Andrzeja Apostoła w Choczu. 

Zadanie: Remont sklepień ceglanych nad prezbiterium i nawą boczną, prawą w kościele  

p.w. Andrzeja Apostoła w Choczu.  
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Wartość zadania: 540.117,50 zł,  

Wnioskowana kwota: 10.000,00 zł (1,85%),  

Planowany termin realizacji: od 01.04.2015 do 31.10.2015. 

 

Wnioskodawca nr 3 - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi. 

Zadanie: naprawa stropów, więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego nad pozostałą 

do remontu częścią kościoła (kruchta, kaplica pogrzebowa stanowiąca integralną część 

kościoła), wykonanie systemu odprowadzania wody z dachu kościoła i włączenie do sieci 

kanalizacyjnej w kościele pobenedyktyńskim p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi. 

Wartość zadania: 192.220,87 zł (100%) 

Wnioskowana kwota: 20.000,00 zł (10,40%) 

Planowany termin realizacji: od 01.04.2015 do 15.12.2015 

 

Wnioski wpłynęły na łączną kwotę 40.000 zł, natomiast w budżecie powiatu na ten cel 

przeznaczono 10.000 zł. 

 

Wiceprzewodnicząca komisji oświaty (…), Renata Reszel – wyraziła opinię, że 100 % 

środków należałoby przekazać na inwestycję Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, 

gdyż spełnia on funkcję codziennej użyteczności.   

 

Członek komisji oświaty, (…), Piotr Świderski – zapytał, czy któryś z beneficjentów 

otrzymał wcześniej dofinansowanie.  

 

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

otrzymała Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Andrzeja Apostoła w Choczu. 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – poinformował, że siostry zakonne w 

Broniszewicach zorganizowały zbiórkę pieniędzy i zebrały potrzebne środki na remont dachu, 

jednakże zakres robót okazał się większy niż zaplanowano. Na dzień dzisiejszy do 

zakończenia remontu dachu potrzebne jest jeszcze kilkadziesiąt tysięcy złotych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – zaproponował podział 

środków finansowych po 5.000 zł dla dwóch beneficjentów, dla DPS Broniszewice i kościoła 

p.w. Andrzeja Apostoła w Choczu, natomiast trzeciego beneficjenta – Parafię Rzymsko-

Katolicką p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi należy zaprosić do starania się o 

dofinansowanie w przyszłym roku, gdyż podział środków na trzy podmioty jest bezcelowy.  

 

Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – przypomniał, że wnioskowana 

kwota przez DPS Broniszewice stanowi ponad 20% wartości inwestycji, natomiast w 

przypadku pozostałych podmiotów są to 2% i 10%. Przyznanie dofinansowania dla parafii np. 

w Choczu spowoduje znaczne trudności w dokończeniu inwestycji  w Broniszewicach.  

 

 

Komisja w głosowaniu, jednogłośnie, przyjęła uchwałę  w sprawie zaopiniowania wniosków 

o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok z przeznaczeniem na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, położonym na obszarze Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 4 prot.). 

 

Ad. 3  

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
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- likwidacji I Liceum Profilowanego  wchodzacego w  skład  Zespołu  Szkół Technicznych  w 

Pleszewie, ul. Zielona  3,   

- likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład  Zespołu Szkół  Usługowo – 

Gospodarczych w Pleszewie, ul. Poznańska 36, 

-likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład  

Zespołu Szkół  Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, ul. Poznańska  36.  

 

Naczelnik wydziału oświaty (…), Sławomir Sobczyk – poinformował, że po przyjęciu  

przez Radę Powiatu w Pleszewie uchwał intencyjnych o likwidacji ww. placówek, przesłano  

je do Kuratorium Oświaty,  gdzie zostały zaopiniowane pozytywnie. W związku z 

powyższym Zarząd przygotował przedmiotowe projekty uchwał.  

 

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

dorosłych, która nie zostanie zlikwidowana.  

 

Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – odpowiedział, że szkołą, która nie 

zostanie zlikwidowana jest Liceum dla Dorosłych działające przy Zespole Szkół Usługowo-

Gospodarczych w Pleszewie. Szkoła ta w całości zabezpiecza potrzeby osób chcących 

uzyskać wykształcenie średnie.  

 

Komisja w głosowaniu, jednogłośnie (4 głosy „za”), pozytywnie zaopiniowała projekty 

uchwał w sprawie:  

- likwidacji I Liceum Profilowanego  wchodzacego w  skład  Zespołu  Szkół Technicznych  w 

Pleszewie, ul. Zielona  3 ( zał. nr 5 prot.),   

- likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład  Zespołu Szkół  Usługowo – 

Gospodarczych w Pleszewie, ul. Poznańska 36 (zał. nr 6 prot.), 

-likwidacji Uzupełniającego  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w 

skład  Zespołu  Szkół  Usługowo – Gospodarczych  w Pleszewie, ul. Poznańska  36 (zał. nr 7 

prot.).   

 

Ad. 4.  

Sprawy bieżące.  

 

Wiceprzewodnicząca komisji oświaty (…), Renata Reszel – zapytała o przygotowania do 

pierwszego egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie. 

 

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

jak i nauczyciele są przygotowani do egzaminu.   

 

Członek komisji oświaty, (…), Piotr Świderski – zapytał o wynik finansowy MOW. 

 

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

zestawienie na najbliższe posiedzenie komisji.  

 

Członek komisji oświaty, (…), Piotr Świderski – zapytał, czy odbędą się konkursy na 

dyrektorów szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Technicznych i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie.  

 

Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski – odpowiedział, że Zarząd Powiatu nie podjął 

decyzji w tej sprawie.  
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Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak – zaproponował, aby kolejna komisja 

oświaty, (…) odbyła się w szkole w Marszewie. 

 

Wiceprzewodnicząca komisji oświaty (…), Renata Reszel – zapytała o tegoroczny Festiwal 

Rzemiosła, czy ponownie odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych  

w Pleszewie. 

 

Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – potwierdził oraz poinformował, że 

istnieje możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na organizację festiwalu.    

 

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

informowały o przebiegu dni otwartych.   

 

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

Pleszewski Eugeniusz Małecki informował na posiedzeniu Zarządu Powiatu, że drzwi otwarte 

w LiG odwiedziło ok. 200 uczniów i tyle samo uczniów było w ZST i ZSUG, natomiast drzwi 

otwarte w Marszewie zostały przełożone na 15 kwietnia.  

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak – poinformował o zbiórce pieniędzy na 

zakup chodzika podpachowego dla 13-letniej dziewczynki po wypadku. 

 

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

ul. H. Sawickiej w Kaliszu mieści się wypożyczalnia sprzętu medycznego, gdzie można 

wypożyczyć taki chodzik. 

 

Przewodniczący komisji oświaty (…), Zenon Lisiak – zapytał o formę uchwały dot. 

połączenia Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołem Szkół Technicznych. 

 

Naczelnik wydziału oświaty, (…), Sławomir Sobczyk – odpowiedział, że w tym przypadku 

nie jest wymagana uchwała intencyjna, tylko zwykła uchwała oraz że wystosuje pisma do 

Rad Pedagogicznych szkół z prośbą o udzielenie opinii w tej sprawie.  

 

Ad 5. 

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 26 marca 2015r.  

 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Komisji   

/-/         /-/ 

Małgorzata Nadera           Zenon Lisiak 
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Załączniki: 

Nr 1 – Lista obecności 

Nr 2 – Porządek obrad. 

Nr 3 – zestawienie wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru z budżetu Powiatu Pleszewskiego  

w 2015 roku 

Nr 4 – uchwała komisji w sprawie zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

położonym na obszarze Powiatu Pleszewskiego  

Nr 5 - projekt uchwały w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, ul. Zielona  3,   

Nr 6 - projekt uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład  

Zespołu Szkół  Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, ul. Poznańska 36 

Nr 7 - projekt uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla 

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

Poznańska  36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


