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Pani 
Małgorzata Cichacka 
Radna Rady Powiatu Wrzesińskiego 

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pani interpelację złożoną dnia 4 sierpnia 2020 r. 

dotyczącą kosztów uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz kosztów i daty 

spotkania pn. „Senior w Centrum", które odbyły się w 2018 r. w Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. 

Przew t‹.ady 

Marek Vrzyjernski 

Sprawę prowadzi: 
Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu, tel. 61 640 44 35 
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Pan 

Marek Przyj emski 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Wrzesińskiego 

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 5 sierpnia 2020 r., przekazuję informuję 
poniesionych kosztach w związku z wydarzeniami organizowanymi w Centrum Badań 

i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w 2018 r.: 

• Dzień Edukacji Narodowej — łączna kwota 28 791,38 zł —w tym trofea szklane, zakup 
kwiatów, usługa gastronomiczna, usługa muzyczna, usługa drukarska, usługa 
transportowa, obsługa techniczna, wykonanie naklejki do wykładziny. 

Ideą corocznej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizowanej od 2003 r., 
jest podziękowanie nauczycielom i pracownikom oświaty za ich pracę. W spotkaniu 
w 2018 r. wzięło udział blisko 200 osób, byli to przede wszystkim emerytowani 
nauczyciele oraz wyróżnieni czynni pedagodzy. Wręczono Nagrody Starosty 
Wrzesinskiego, złożono gratulacje nauczycielom nagrodzonym przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, odznaczonym Krzyżem Zasługi, Medalem za 
Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uhonorowano także 
pamiątkowymi statuetkami nauczycieli i pracowników oświaty, którzy w minionym 
roku szkolnym przeszli na emeryturę. 

• spotkanie pn. „Senior w Centrum" — łączna kwota 29 440,26 zł — w tym warsztaty 
psychologiczno-pedagogiczne o aspektach późnej dorosłości, usługa muzyczna 
i nagłośnienie, usługa transportowa, usługa gastronomiczna i catering. 
Inicjatywa pn. „Senior w Centrum" obyła się 15.10.2018 r. i służyła zwróceniu uwagi 
na sprawy senioralne, była kontynuowana w roku 2019 i zaplanowana na rok 2020. 
Zarówno w 2018 r., jak i w 2019 r. wzięło w niej udział 200 osób będących 
przedstawicielami organizacji pozarządowych zrzeszających osoby w wieku 
emerytalnym. W 2019 roku wydarzenie odbyło się pod nazwą „Senior na 
wychodnym" w Restauracji Szafran w Węgierkach. 
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