Protokół Nr 6 /2007
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
Komisji Budżetu i Finansów oraz
Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego
w dniu 26 października 2007 roku
Przewodniczący Komisji Budownictwa St. Jagielski powitał członków komisji oraz wszystkich
obecnych na wspólnym posiedzeniu komisji.
Powiedział, że celem wspólnym dzisiejszego wspólnego posiedzenia trzech komisji jest
zaopiniowanie pisma Wszechnicy Edukacyjnej i Wydawniczej "Verbum"
2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji Budownictwa St. Jagielski stwierdził, iż na posiedzeniu obecnych jest
4 członków komisji, wszelkie podejmowane decyzje będą więc prawomocne.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów D. Kłobukowski stwierdził, iż na posiedzeniu
obecnych jest 5 członków, wszelkie podejmowane decyzje będą więc prawomocne.
Przewodniczący Komisji Oświaty stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 5 członków komisji,
zatem wszelkie podejmowane decyzje będą prawomocne.
/lista obecności w załączeniu do protokołu/
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budownictwa zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniego
posiedzenia komisji. Uwag nie było. Komisja Budownictwa przyjęła protokół jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Budżetu zgłosił uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Po uwzględnieniu uwag Komisja Budżetu i Finansów przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia
komisji.
Ponadto wyjaśnił, że nie odbyło się zaplanowane wyjazdowe posiedzenie komisji z dyrektorami
szkół ponieważ kwestie realizacji budżetów szkół zostały już z dyrektorami wyjaśnione.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
Komisja Budownictwa oraz Komisja Budżetu przyjęły jednogłośnie następujący porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

5. Zaopiniowanie pisma Wszechnicy Edukacyjnej i Wydawniczej Verbum w sprawie
sprzedaży lub dzierżawy budynku po byłym liceum.
6. Zakończenie.
Komisja Oświaty przyjęła jednogłośnie następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Zaopiniowanie pisma Wszechnicy Edukacyjnej i Wydawniczej Verbum w sprawie
sprzedaży lub dzierżawy budynku po byłym liceum.
6. Analiza funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
7. Przedstawienie analizy działalności za ubiegły rok Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego.
8. Zakończenie.
Ad. 5.
P. Wojciechowski powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie otrzymał ofertę na zagospodarowanie
budynku po byłym liceum i seminarium nauczycielskim w Wymyślinie. Budynek ten wiele lat stoi
nieużywany i niszczeje. Ofertę przedstawił na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu właściciel
Wszechnicy Edukacyjnej i Wydawniczej “Verbum”- pan prof. Krajewski. Zwrócił się on o sprzedaż
lub długoletnią dzierżawę tego budynku. Dodał, iż Pan Krajewski zadeklarował, że podejmie się
wyremontowania tej nieruchomości.
P. Wojciechowski powiedział, że Zarząd Powiatu zwrócił się do komisji, aby wyraziły opinię co do
przedłożonej oferty i wskazały, co będzie dla Powiatu korzystniejsze- sprzedaż czy dzierżawa.
Dodał, iż Zarząd Powiatu byłby skłonny przychylić się do dzierżawy tego budynku, jednakże pod
warunkiem tego, że formy kształcenia we Wszechnicy nie będą konkurować z tymi prowadzonymi
przez szkoły w powiecie.
St. Jagielski zapytał jak duża jest działka wokół tego budynku.
P. Wojciechowski odpowiedział, że nie ma wydzielonego terenu przy tym budynku, ale można to
zrobić.
D. Chmielewski zwrócił się z pytaniem czy Zarząd Powiatu ma jakieś gwarancje, że oferent jest
wiarygodny. Czy były podejmowane jakieś działania w tym kierunku, żeby to sprawdzić.
A. Antoszewski stwierdził, że trzeba ściśle określić w umowie, co w ramach dzierżawy oferent
powinien wyremontować. Poza tym powinno się skonstruować umowę tak, aby nie szkodziła

szkołom powiatu.
J. Góźdź powiedział, że nikt nie będzie miał wpływu na to, co dzierżawca budynku tam utworzy.
K. Kwiatkowski powiedział, że prof. Krajewski chce kształcić w kierunkach, których nie proponują
nasze szkoły. Uważa, że nie powinno się blokować tej inwestycji i opowiada się raczej za sprzedażą
budynku.
J. Góźdź zapytał czy Zarząd Powiatu nie ma innej koncepcji, co zrobić z tym budynkiem.
P. Wojciechowski powiedział, że utworzenie przez Powiat czegokolwiek innego w tym obiekcie
wiąże się z ogromnymi kosztami remontu budynku, a Powiatu w tej chwili na to nie stać. Dlatego
trzeba poważnie zastanowić się nad ofertą, którą złożył pan Krajewski.
P. Gęsicki powiedział, że prof. Krajewski będzie kształcił w tych kierunkach, które przyniosą zysk
i nie będzie zważał na to w jakich kierunkach kształci szkoła w Skępem.
Ponadto wyraził zdanie, że można by w tym budynku utworzyć dom dziecka.
K. Kwiatkowski powiedział, że konkurencja jest wskazana ponieważ zmobilizuje jednostki
oświatowe do podnoszenia jakości kształcenia.
P. Gęsicki stwierdził, że konkurencja jest wskazana gdy konkurenci mają finansowo równe szanse.
A. Nowak powiedział, że jest za wydzierżawieniem budynku a nie sprzedażą.
D. Kłobukowski powiedział, że pan Krajewski przewiduje utworzenie kierunku hotelarstwo,
a podobno ZS w Dobrzyniu n/W chce też taki kierunek otworzyć. Trzeba więc mieć wpływ na to,
co w wydzierżawionym obiekcie będzie prowadzone.
D. Chmielewski zapytał ponownie o to, czy Zarząd Powiatu podjął jakieś kroki w celu sprawdzenia
wiarygodności kontrahenta.
P. Wojciechowski wyjaśnił, że Zarząd Powiatu najpierw chciałby zapoznać się z opinią komisji w
tej sprawie.
J. Góźdź powiedział, że Zarząd mógłby wystąpić z ogólną ofertą na zagospodarowanie tego
obiektu, być może z ofertą zgłosi się ktoś jeszcze.
J. Kalinowski wyraził zdanie, że oferta złożona przez Wszechnicę jest bardzo dobrą ofertą. Dodał,
że prof. Krajewski na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie podkreślił, iż nie będzie prowadził
kierunków konkurencyjnych dla szkół z powiatu.
J. Kalinowski powiedział, że komisje dziś powinny podjąć decyzję czy opowiadają się za sprzedażą
czy za dzierżawą.
J. Góźdź powiedział, że być może znajdzie się jeszcze lepsza oferta niz Wszechnicy, dlatego
powinno ogłosić się ofertę na zagospodarowanie obiektu.
K. Kwiatkowski zaznaczył, że nie można znacznie odkładać podjęcie decyzji w tej sprawie
ponieważ prof. Krajewski może w tym czasie znaleźć inny obiekt w Skępem.
A. Antoszewski powiedział, że budynek w Skępem jest atrakcyjnym obiektem. Można ogólną

ofertę ogłosić na zagospodarownie tego budynku.
A. Smużewska stwierdziła, że w takiej ofercie powinno się zaznaczyć, że zagospodarowanie
obiektu może być tylko na cele kulturalno- oświatowe.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Budżetu i Finansów oraz

Komisja

Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego wypracowały
stanowisko, iż przy podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu budynku wraz z przyległym
terenem po byłym Liceum i Seminarium Nauczycielskim w Wymyślinie, nie należy ograniczać się
tylko do jednej oferty złożonej przez Wszechnicę Edukacyjną i Wydawniczą “Verbum”. Komisje
proponują przeprowadzenie postępowania przez Zarząd Powiatu w Lipnie mającego na celu
zapoznanie się z innymi ofertami na zagospodarowanie budynku po byłym Liceum i Seminarium
Nauczycielskim w Wymyślinie na cele kulturalno- oświatowe, aby w ten sposób dokonać wyboru
najkorzystniejszej z nich.
Następnie D. Kłobukowski zakończył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
St. Jagielski zakończył posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami
i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego.
Komisja Oświaty kontynuowała posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Oświaty J. Góźdź powitał na posiedzeniu Pana Dariusza Onoszko- z-cę
przewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lipnie.
Ad.7. Przedstawienie analizy działalności za ubiegły rok Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego.
D. Onoszko powiedział, iż poprosił o możliwość udziału w dzisiejszym posiedzeniu ponieważ
chciałby uzyskać pomoc i wsparcie komisji oświaty w pewnych kwestiach.
Pan Onoszko powiedział, że Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lipnie skupia wszystkie
UKS w Powiecie Lipnowskim. Rocznie organizuje 48 imprez sportowych. Prowadzone jest
współzawodnictwo na terenie powiatu. Podkreślił, że PSZS jest prężnie rozwijającym się
związkiem. Jego członkowie uzyskują bardzo dobre wyniki na zawodach sportowych, a trzeba
podkreślić, że w powiecie nie ma żadnego klubu sportowego.
Następnie D. Onoszko zwrócił uwagę na to, że brak jest godzin na zajęcia pozalekcyjne w szkołach.
Nauczyciele prowadzą więc takie zajęcia społecznie, jednakże zaczyna się to im nie podobać.
Istnieje problem ze strony samorządów, które nie zapewniają środków finansowych na takie
zajęcia. Ponadto nie ma środków na wynajem transportu na zawody sportowe. Są także

ograniczenia jeśli chodzi o wstęp członków PSZS na sale sportowe, ponieważ pierszeństwo mają ci,
co za to płacą. Dlatego zwraca się do członków komisji o zorganizowanie spotkania, w którym
wzięli by także udział wójtowie i burmistrzowie oraz dyrektorzy szkół.
D. Onoszko zwrócił się do Komisji także o zwiększenie wysokości dotacji w budżecie Powiatu
Lipnowskiego dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lipnie. Podkreślił, że PSZS
osiąga bardzo dobre wyniki, mimo braku na terenie powiatu klubów sportowych. Chciałby aby
wysokość dotacji wynosiła 13-14 tys. zł.
J. Góźdź powiedział, że kilka tygodni temu odbywała się inauguracja sportowego roku szkolnego
organizowana przez PSZS w Lipnie. Niestety zabrakło środków na puchary dla uczniów, wręczano
tylko dyplomy.
P. Gęsicki wyraził zdziwienie faktem, że na tej inauguracji zabrakło pucharów, które tradycyjnie co
roku były wręczane. Zaproponował, aby zwrócić się do Zarządu Powiatu w Lipnie o zwiększenie
dotacji dla PSZS w Lipnie do kwoty 20 000 zł.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki postanowiła zwrócić się do Zarządu Powiatu w
Lipnie o zwiększenie w budżecie Powiatu Lipnowskiego dotacji dla Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego w Lipnie do kwoty 20 000 zł.
Ponadto Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki postanowiła zwrócić się do wójtów i
burmistrzów z terenu Powiatu Lipnowskiego z prośbą o rozważenie możliwości zabezpieczenia w
budżetach gmin na 2008 rok środków z przeznaczeniem na sportowe zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których są oni organem prowadzącym.
Ad. 6. Analiza funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
Pani A. Smużewska przedstawiła analizę funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
Powiedziała, że w bieżącym roku szkolnym było bardzo duże zainteresowanie zaocznym
kierunkiem- technik-informatyk. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także kierunki techniczneoperator obrabiarek oraz technik ekonomista. W dalszym ciągu dużym zainteresowaniem cieszy się
kierunek mechanik pojazdów samochodowych. P. Smużewska dodała, że w tym roku w Zespole
Szkół w Lipnie planuje się otworzyć kierunki plastyczne i muzyczne.
P.Smużewska podkreśłiła, że szkoły mają wykwalifikowanych nauczycieli, którzy w dalszym ciągu
się doskonalą. Uczniowie szkół z Powiatu Lipnowskiego dostają się do najlepszych uczelni w kraju.
P. Gęsicki zapytał czy prawdą jest, że planuje się zlikwidowac Bursę Szkolną w Lipnie i dlaczego
Komisja Oświaty o tym nie została powiadomiona.
A. Smużewska wyjaśniła, że w chwili obecnej Zarząd Powiatu rozeznaje się w tym temacie i po
dokładnym przeanalizowaniu tej sprawy zostanie to poddane pod obrady Komisji Oświaty.
Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący J.Góźdź zakończył posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 26 października 2007 roku.
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