
Protokół nr XIV/15 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 29 października 2015 r. w godz. od 15:00 do 17:40 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Obrady XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego otworzył i prowadził Przewodniczący Rady 

Powiatu, p. Jan Szczerbań. Na wstępie powitał radnych, władze powiatu, pracowników 

Starostwa, Dyrektorów wydziałów, zaproszonych gości, kierowników jednostek, jarocińskie 

media. Nieobecni radni: radny Przemysław Franczak, radny St. Martuzalski, radny Sławomir 

Wąsiewski, radny Mateusz Walczak. Listy obecności radnych, pracowników, kierowników 

jednostek, zaproszonych gości, stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – stwierdzam, że na sali obecnych jest 

14 radnych, wobec czego Rada jest władna, by podejmować prawomocne decyzje. Porządek 

obrad XIV sesji Rady Powiatu został Państwu radnym podany w zawiadomieniach 

o zwołaniu sesji. Informuję, że Zarząd Powiatu zwrócił się o rozszerzenie porządku obrad 

o następujące projekty uchwał: 

 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

(pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim). 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

(pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powicie 

jarocińskim). 

3. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie 

zmian budżetu powiatu na 2015 r.  

 

Proponuję, aby te projekty uchwały rozpatrzyć w punkcie 11 i 12. Kolejne przesuwają się 

o jeden.  

 

Ponadto wpłynęło do mnie pismo Komisji Budżetu i Rozwoju z prośbą o wycofanie 

z porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarocinie. 

 

Ponadto w związku z dyskusją na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych proponuję 

rozszerzenie porządku obrad o następujący punkt: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego wyrażającego stanowisko 

Rady Powiatu Jarocińskiego popierające działania Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy 

w Jarocinie” mające na celu utworzenie przy szpitalu poradni zdrowia psychicznego dla 

dzieci i młodzieży oraz poradni diabetologicznej. 

 

Proponuję aby ten punkt rozpatrzyć w jako punkt 13. Kolejne przesuwają się o jeden.  

Czy są uwagi do porządku obrad?  

Proszę o przegłosowanie. Kto jest z państwa radnych za przyjęciem nowego porządku obrad, 

proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie 

widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 14 sesji Rady Powiatu. 

 



1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Powiatu. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XIII sesji Rady Powiatu. 

4. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez PCPR oraz Powiatowych 

Ośrodków Wsparcia za 2014 rok i I półrocze 2015 roku.  

5. Opieka medyczna w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

6. Informacja w zakresie funkcjonowania grup producenckich na terenie powiatu. 

7. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.  

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 

2015/2016. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zlecenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego zbadania skargi. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2016. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

(pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

(pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

jarocińskim). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego wyrażającej stanowisko 

Rady Powiatu Jarocińskiego popierające działania Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy 

w Jarocinie” mające na celu utworzenie przy szpitalu poradni zdrowia psychicznego 

dla dzieci i młodzieży oraz poradni diabetologicznej. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiany 

nieruchomości położonych w Jarocinie. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na powierzenie Gminie Jarocin zadania publicznego- zarządzania przystankami 

komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych Gminy Jarocin. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2016 rok. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zabytkami Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2019”. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu 

Jarocińskiego o przywrócenie linii kolejowej na trasie Krotoszyn- Jarocin- Września- 

Gniezno. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2015-2028. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. wraz z autopoprawkami. 

21. Interpelacje i zapytania radnych.  

22. Wnioski i oświadczenia radnych.  

23. Wolne głosy i wnioski. 

24. Komunikaty. 

25. Zakończenie obrad. 



Ad. pkt. 2. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – informuję, że protokół z XIII sesji Rady Powiatu 

był wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22 od dnia 

23 września 2015 r. w godzinach urzędowania. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół 

z obrad XIII sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – w punkcie kolejnym proszę Pana Starostę 

Bartosza Walczaka o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu po 

XIII sesji Rady Powiatu. 

 

P. Bartosz Walczak, Starosta Jarociński – dziękuję Panu Przewodniczącemu za oddanie 

głosu. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XIII sesji Rady Powiatu. W okresie 

między sesjami odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniach 5, 19, 27 

oraz w dniu dzisiejszym 29 października br. przed sesją. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 

do protokołu.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję Panu Staroście i otwieram dyskusję, kto 

z Państwa Radnych ma zapytanie do Pana Starosty dotyczące powyższego sprawozdania. Nie 

widzę. 

 

Na sesję przybył radny Sł. Wąsiewski. W obradach uczestniczy 15 radnych. 

 

Ad. pkt. 4 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przechodzimy do kolejnego punktu porządku 

obrad: realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez PCPR oraz Powiatowe Ośrodki 

Wsparcia za 2014 rok i I półrocze 2015 roku. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Informacja została przekazana Państwu Radnym w formie pisemnej w informacjach 

sesyjnych. Zgodnie z planem pracy Rady, nie będzie prezentowana na dzisiejszej sesji. Czy są 

pytania dotyczące informacji do p. Przemysława Masłowskiego lub p. Marcina Rakoczego? 

 

Nie widzę. 

 

Ad. pkt. 5 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejny punkt porządku obrad to opieka medyczna 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński. Informacja stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. Informacja została przekazana Państwu Radnym w formie 

pisemnej w informacjach sesyjnych. Zgodnie z planem pracy Rady, nie będzie prezentowana 

na dzisiejszej sesji. Czy są pytania dotyczące informacji do pielęgniarek szkolnych? 

 

Radny K. Matuszak – Panie Przewodniczący, nie ma Przewodniczącego Komisji, dlatego 

chcę powiedzieć kilka słów odnośnie wniosków, które przekazaliśmy do Zarządu. 

Zapoznaliśmy się ze stanem opieki medycznej w szkołach. Poprosiliśmy panie higienistki, 

aby opisały potrzeby gabinetów medycznych, które w tej chwili funkcjonują. Z ich strony 

padła kwestia, że jest trochę przestarzałego sprzętu, poprosiliśmy, by powiedziały co by 

potrzebowały i w jakiej kolejności. Poprosiliśmy Zarząd, a wcześniej rozmawialiśmy z Panem 

Starostą, aby zakupić takie modne urządzenia jak defibrylator do każdej ze szkół i przy okazji 

do naszego starostwa. W połączeniu z akcją obsługi to wyjdzie taka fajna sprawa jeżeli chodzi 

o ratownictwo medyczne. Trzecia sprawa – prosiliśmy Zarząd i odbyła się dyskusja na temat 

przywrócenia do naszych szkół gabinetów stomatologicznych. Może nie od razu do 



wszystkich, ale przy jakichś możliwościach. Pomyślał po Komisji, że te wszystkie sprawy 

mogą nam pomóc w pozyskaniu uczniów. Co roku zabiegamy o uczniów z innych powiatów 

i z innych gmin i taka porządna opieka medyczna w naszych szkołach może być kartą 

przetargową na pozyskanie młodzieży z innych miejscowości.  

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu – rzeczywiście taka dyskusja się na Komisji Zdrowia 

i Spraw Społecznych wywiązała. Chciałby przede wszystkim podziękować paniom 

pielęgniarkom. Rzeczywiście jeśli chodzi o opiekę i profilaktykę w szkołach jest ona 

prowadzona przez panie pielęgniarki w bardzo szerokim zakresie. Myślę, ze Państwo 

przeanalizowali materiał dość dokładnie. Chciałem zwrócić uwagę, że istotne są badania 

przesiewowe, które są realizowane w naszych szkołach przez panie pielęgniarki. Jest bardzo 

dużo wykrytych różnego rodzaju wad, wzroku, postawy, czy inne choroby, które nie zostały 

wyartykułowane. Jest to bardzo istotne jeśli chodzi o stan zdrowotny naszych uczniów 

w szkołach ponadgimnazjalnych. Stąd pojawił się projekt uchwały wyrażającej stanowisko 

Rady Powiatu Jarocińskiego popierające działania Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy 

w Jarocinie” mające na celu utworzenie przy szpitalu poradni zdrowia psychicznego dla 

dzieci i młodzieży oraz poradni diabetologicznej. To był jeden z wniosków z tej Komisji. 

Drugi rzeczywiście był wniosek o urządzenia ratujące życie. Byłyby wskazane, dlatego, że 

nie są to jakieś wielkie pieniądze. Gorzej widzi to jeśli chodzi o stomatologów w szkołach. 

Przede wszystkim muszą być pomieszczenia, na które zgodę wyrazi sanepid. Poza tym 

pozostają różnego rodzaju środki, które podlegają utylizacji, a muszą być przechowywane 

w odpowiednich miejscach. To jest pierwsze przeciwwskazanie, żeby te gabinety nie 

powstały. Zresztą pan dyrektor miał u siebie swojego czasu gabinet, a osoba, która 

wynajmowała gabinet, wyszła z tego gabinetu. Jest to sprawa problematyczna, bo po pierwsze 

pomieszczenie i zapewnienie z odpowiedniej strony wszystkich wymogów jeśli chodzi 

o sanepid. Poza tym wyposażenie, którego nie jesteśmy w stanie zakupić. To jest drogie 

wyposażenie na dzień dzisiejszy, a nie tak jak kiedyś wiertarka napędzana małym silniczkiem 

i jakoś to było. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. Jeśli udałoby się pozyskać kontrakt, ale to 

jest rozmowa związana z pozyskaniem stomatologów. Idąc nawet prywatnie na wizytę czeka 

się trzy miesiące. O czym tu mówić jeśli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia. Zobaczymy, 

zrobimy takie rozeznanie. Ze swojej strony chciałbym jeszcze raz podziękować paniom 

pielęgniarkom za włożoną pracę. Uważam, że jest to bardzo ważne. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – też przysłuchiwałem się Komisji Zdrowia 

i sprawozdaniu pań pielęgniarek. Jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba dodać. To jest 

podstawowa profilaktyka zdrowotna. Doświadczam, ile młodzieży korzysta, przede 

wszystkim jeśli chodzi o przeciwbólowe środki. Wiadomo, że ból ma różne oblicza. Musi być 

odpowiednie zabezpieczenie. Często młodzież i nadciśnienie leczy, skoliozę kręgosłupa, po 

wypadkach, pourazowe. Jak trudno jest funkcjonować bez odpowiedniej profilaktyki. Co do 

obecności stomatologów. Nie szkodzi, że będzie prywatna opieka i pan doktor będzie 

korzystał i innych też będzie przyjmował. Gdzieś muszę iść do lekarza i też płacę. Chyba 

lepiej, że u mnie jest pan doktor i mogę korzystać. Mimo wszystko, że jest kontrakt to jest 

dofinansowanie. Jeśli jest lepsza plomba, czy lepsze wkładki to wszystko kosztuje. 

Przynajmniej nigdzie już nie muszę jechać. Stoję na stanowisku żeby spróbować. Widzę co 

pootwierało się w Jarocinie. Coraz więcej młodych doktorów kończy uczelnie. Kto mówi, że 

w tym roku. Dajemy ofertę, że szkoły chcą otworzyć gabinety i czekamy. Wielu młodych 

stomatologów opuszcza szkołę w czerwcu. Najlepiej powiedzieć, że nie ma. Skoro jest 

życzenie Rady żeby była stomatologia dajemy zaproszenie i koniec. Takie jest moje zdanie 

osobiste. I nie ma co więcej dyskutować. 

 



P. M. Drzazga, członek Zarządu – to nie jest tak do końca. Trzeba rozróżnić dwie kwestie. 

Jedna to jest finansowanie jeśli chodzi o stomatologię z Narodowego Funduszu Zdrowia. To 

jest podstawowa opieka i wiadomo, że tam nie ma materiałów najwyższej jakości. 

W przypadku stosowania przez stomatologów materiałów wyższej jakości to jest tylko 

i wyłącznie pełna odpłatność. Obawiam się, że uczniowie i tak nie będą mieli zapewnionej 

opieki, jeśli nie zostanie to zrobione systemowo. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – zawsze mówię tak, pożyjemy zobaczymy. 

 

Radny L. Mazurek – Panie Przewodniczący, bardzo głęboko pana wspieram, bo to był mój 

wniosek. Jest wiele poradni stomatologicznych dobrze wyposażonych bogatych. Moja 

propozycja była, żeby taką ofertę powiat zgłosił i możliwe, że przychodnie stomatologiczne 

by się zgłosiły i otworzyły czy w liceum czy w którymś zespole szkół, swoje punkty 

stomatologiczne, a potem byśmy od nich wymagali żeby zakładali lepsze surowce a nie złe. 

Zakładanie tego, że będą gabinety, a będą zakładali jakiś „szajs” to jest nieporozumienie. 

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu – nie uchylam się od tego, co mówiliśmy na komisji, tylko 

problem polega na tym, co w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest proponowane, co 

NFZ refunduje. Tam nie ma leczenia kanałowego i innego. Co innego jest w gabinetach 

prywatnych. Nie mam zastrzeżeń. Spróbować możemy, jestem za, ale mam wątpliwości.  

 

Radna B. Włodarczyk – wrócę do tego, co mówiłam na komisji zdrowia. Chyba 12 lat temu 

przy bardzo dużym wysiłku rady rodziców przy Liceum, zostało zaakceptowane przez 

Sanepid pomieszczenie na gabinet dentystyczny. Do szkoły należało, żeby zabezpieczyć 

pomieszczenie i przygotować pod względem takim, żeby sanepid odebrał. W pomieszczeniu 

swój gabinet umieścił p. Marcin Ratajczak. Powiem szczerze, że na początku nie było 

możliwości żeby w pierwszym roku od razu z Narodowym Funduszem Zdrowia nawiązać 

współpracę. Prezes szpitala najlepiej wie jakie są schodki, po których trzeba kroczyć. Po 

jakimś czasie to się udało i przynajmniej młodzież miała dokonywane przeglądy uzębienia. 

Pierwszy krok do tego, żeby tę kwestię całościowo rozwiązywać. Przyznam szczerze, że 

bardzo byłam zbulwersowana, kiedy doszły do mnie wieści, kiedy nie pracowałam, że na 

wniosek byłego dyrektora gabinet został wyprowadzony, ponieważ nie mogli się porozumieć. 

Wiem też od p. Ratajczak Ireny, która uczyła chemii w liceum, że były pisma kierowane do 

Zarządu, żeby ten gabinet dalej utrzymać. Moim zdaniem było to krótkowzroczne, nie mające 

głębszego rozeznania. Moim zdaniem o opiekę lekarską rodzice jeszcze dbają, ale 

z dentystyczną wśród dzieci i młodzieży jest bardzo źle. Jeśli taka idea by była, żeby 

powrócić, to co z programu PIS-u wyczytałam, na pewno mają one wrócić do szkół 

podstawowych. Jeżeli można by połączyć jeden gabinet na ZSP nr 1 i 2 byłoby bardzo 

dobrze. Następne szkoły wziąć pod uwagę. Opieka dentystyczna młodzieży się należy. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – został zgłoszony na Komisji wniosek formalny. Zarząd Powiatu 

rozpatrzy go i w tej chwili nie wychodźmy przed szereg. Jeśli będzie możliwość 

wprowadzimy, a jeśli nie będzie możliwości odstąpimy. 

 

Ad. pkt 6  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejny punkt to informacja w zakresie 

funkcjonowania grup producenckich na terenie powiatu. Informacja przygotowana przez 

radnego Andrzeja Szlachetkę została przekazana Państwu Radnym w formie pisemnej 

w informacjach sesyjnych. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Zgodnie z planem 



pracy rady, nie będzie prezentowana na dzisiejszej sesji. Czy są pytania dotyczące informacji 

do pana radnego? 

 

Radny L. Bajda - funkcjonowania grup producenckich było przedmiotem prac naszej pracy. 

Przede wszystkim pojawiają się nowe formy wsparcia finansowego, będzie rozszerzony 

zakres tego wsparcia. Następuje wzrost rozdania w latach następnych w porównaniu do lat 

2007 – 2013 o kolejne wzrosty procentowe. Myślę, że jest to temat bardzo ważny, tym 

bardziej że mamy dwóch radnych zajmujących się profesjonalnie tym tematem. Będziemy to 

wszystko śledzić na bieżąco, ponieważ są przygotowane kolejne zmiany legislacyjne.  

 

Ad. pkt. 7 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejny punkt to informacja na temat analizy 

oświadczeń majątkowych przesłana przez p. Karola Gintera, Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

Załącznik nr 9 do protokołu. W kwestii państwa radnych i drobnych czy trochę większych 

uchybień, które zostały wykazane, każdy z państwa radnych wie co ma do poprawy, a chodzi 

o korektę. W stosownym czasie radni zostali zawiadomieni. Pozostali, którzy nie otrzymali 

informacji, że jakąś korektę trzeba złożyć, oznacza to, że wszystko jest dobrze złożone. Mam 

wniosek do Zarządu Powiatu. Rozumiem jedną rzecz, że Urząd Skarbowy ma taką pracę jaką 

ma. Dlaczego, niektórych radnych, po błędnej informacji w oświadczeniu majątkowym 

kieruje się od razu do Urzędu Kontroli Skarbowej. Przecież można poprosić o korektę, 

o wyjaśnienie na miejscu. Tu zaraz informacja, że ktoś literówkę zrobił, ktoś zaniżył, zawyżył 

i za chwileczkę kontrola. Dlatego proszę Zarząd Powiatu o zwrócenie się i wyjaśnienie tej 

informacji. Jestem zdziwiony, bo rozumiem, że jeżeli ktoś to zrobi celowo, ktoś celowo 

unika, zaniża dochody, nie informuje o dochodach. Ale są to dosłownie drobne rzeczy, a już 

kilku kolegów radnych kierowanych jest do Urzędu Kontroli Skarbowej. Tym bardziej, że jest 

możliwość złożenia korekty. Pamiętam jak jednego razu w poprzedniej kadencji złożyłem 

zamiast przychód i dochód z jednego hektara. Jaki to jest dochód. Często trzeba jeszcze 

dołożyć. Miałem jak przestępca dwa przesłuchania i na końcu byłem w Kaliszu. Niech najmie 

traktory, zasieje i niech sobie robi. Otrzymaliśmy też informację na temat oświadczeń 

majątkowych Starosty i Przewodniczącego Rady, w których nie stwierdzono uchybień. 

Informacja stanowi załącznik 10 do protokołu. Poproszę p. Starostę Bartosza Walczaka 

o odczytanie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych pracowników.  

 

P. Bartosz Walczak, Starosta Jarociński – odczytał informację dotyczącą oświadczeń 

majątkowych pracowników. Informacja stanowi załącznik 11 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – jakoś tak czegoś nie wiem. Może jestem 

głupkowaty. Pan Wojewoda Wielkopolski mówi, że nie ma nieprawidłowości, a Urząd 

Skarbowy, że są nieprawidłowości. Nie wiem kto to ma rozstrzygnąć. Ja biedny katecheta nie 

wiem.  

 

Ad. pkt. 8 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przechodzimy do punktu ósmego - informacja 

o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2015/2016. Poproszę 

p. Mirosława Drzazgę – członka Zarządu i Dyrektora Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 

o przedstawienie prezentacji multimedialnej. Proszę przedstawić to co istotne, bo przypomnę, 

że założyliśmy już w poprzedniej kadencji, że właściwa praca odbywa się w Komisjach.  

 

P. M. Drzazga – członek Zarządu – przygotowałem dwie prezentacje, bo jak państwo sobie 

przypominają na ostatniej sesji miałem złożyć również informację o stanie organizacyjnym 



szkół na rok szkolny 2015/2016. Prezentacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. W toku 

dyskusji okazało się, że to uciekło. Druga prezentacja będzie dotyczyła tematu 

rozliczeniowego za rok szkolny 2014/2015. Prezentacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu 

 

Radny L. Mazurek – sprawozdanie, które przedstawił p. Dyrektor napawa optymizmem. 

Trzeba pogratulować dyrektorom szkół za zaangażowanie na egzaminach maturalnych 

i zawodowych. Wygląda to bardzo ładnie. Baza szkolna też jest bardzo dobra, myślę że 

w dalszym ciągu będzie się rozwijała. Smuci, że p. Dyrektor potraktował, że trzy oddziały 

mniej to nic się nie stało. Jeśli chodzi o subwencję, to jest to 0,5 mln zł mniej tak szybko 

licząc. Ogólnie bardzo dobrze, bo jakiś drastyczny spadek to nie jest. Ma pytanie bardzo 

trudne. Po przedstawieniu wszystkich szkół i ponadgimnazjalnych i szkół prowadzonych 

przez osoby fizyczne to podczas dyskusji na komisji wyszło przez przypadek, że szkoła 

prowadzona przez p. Krzysztofa Hajdasza otrzymała z subwencji dotację ze Starostwa 

Powiatowego o 100 tys zł za dużo. Chcę się spytać, czy to było działanie celowe, czy 

pomyłka urzędnika czy też pomyłka dyrektora tej szkoły. Taki przypadek mięliśmy 7 lat 

temu. Za 58 tys zł, które brakowało, dyrektor tej szkoły był oddany do Prokuratury i potem do 

sądu. Został skazany wyrokiem, a tu 100 tys zł a radni nic na ten temat nie wiedzą. Chciałbym 

uzyskać odpowiedź.  

 

P. M. Drzazga – członek Zarządu – uważam, że to szczęście, że tylko trzy oddziały mamy 

mniej. Dlatego dziękowałem dyrektorom za ich zaangażowanie. Gdyby nie ich szeroka 

inicjatywa w tym zakresie. Były w naszych szkołach organizowane noce, dodatkowe zajęcia 

fakultatywne, zajęcia laboratoryjne, byli przywożeni uczniowie. Dzięki tej pracy mamy tylko 

trzy oddziały mniej, a mogłoby być gorzej. Ma tu głównie wpływ demografia. Gdyby nie to, 

to uczniów byłoby więcej. Jeśli chodzi o szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych 

dyrektor takiej szkoły każdego miesiąca składa sprawozdanie o liczbie uczniów. W związku 

z tym naliczona jest subwencja. Szkoła otrzymuje tę subwencję. Ze strony Starostwa musi iść 

funkcja kontrolna i było to sprawdzane. Nikt nie chciał tego ukryć, dlatego na Komisji 

wspomniał, że taka sytuacja miała miejsce. W wyniku kontroli zostały zweryfikowane listy 

uczniów w podstawowej dokumentacji szkolnej, arkusze ocen, dzienniki lekcyjne. Można 

było zweryfikować, czy uczniowie przychodzą czy nie przychodzą, czy środki zostały dobrze 

wydatkowane, czy nie dobrze. Zostały sprawdzone wszystkie faktury. Na podstawie tych 

wszystkich rozliczeń stwierdziliśmy, że część środków została nieprawidłowo wydatkowana, 

nie zgadzały się stany uczniów. Stąd po przeliczeniu wszystkiego wyniknęła do zwrotu kwota 

ok. 100 tys zł. Do tego zostaną doliczone odsetki ustawowe. W tym przypadku powiat 

niczego nie straci. Ponadto uważam, że każda kontrola, która jest przeprowadzana ze strony 

Powiatu Jarocińskiego ma doprowadzić do sytuacji, by tego typu pomyłek nie było. 

Zakładam, że nikt nie chciał oszukać, tylko że była to pomyłka. Na ostatniej sesji była przez 

Wydział Oświaty zredagowana uchwała, w której tabelarycznie będzie można rozliczyć na co 

poszły określone środki, które my przeznaczamy z subwencji oświatowej na poszczególne 

szkoły niepubliczne o uprawnieniach publicznych. Możecie być państwo pewni, że funkcja 

kontrolna jest przeprowadzana, a o efektywności może świadczyć fakt, że cała kwota 

nadpłacona została zwrócona i naliczone odsetki też wrócą. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – miał zapytać w wolnych głosach, ale zapyta przy 

oświacie. Wpłynęły zapytania ze strony nauczycieli dlaczego jeżeli są święta, 1 czy 3 maja 

był w niedzielę, to pensja nauczycieli nie wpływa na czas. Prawo mówi wyraźnie. Skoro jest 

święto to na koncie już powinny być pieniądze przelane. Pytam się, kto tu zawinił. To już nie 

jest pierwsze. Sam tego doświadcza i inni nauczyciele zgłaszają, dlatego zapytał na sesji. We 



firmach jak jest dziesiąty w niedzielę to na kontach mają już w piątek. Nauczyciele tego nie 

mogą mieć. Dlatego pytam, kto tu zawinił. 

 

P. M. Drzazga – członek Zarządu – nikt tu nie zawinił. Wszystko zależy od tego kto posiada 

konto w jakim banku. Okazuje się, że w tym banku, gdzie powiat trzyma swoje pieniądze, 

przelew przejdzie w tym samym dniu. Natomiast w innym banku może trwać nawet trzy dni. 

Gdyby przelew szedł tydzień wcześniej to mógłby paść zarzut do Skarbnika Powiatu, 

dlaczego przelewa pieniądze, skoro mogą one zarobić na koncie bankowym powiatu. Jest to 

problem tylko techniczny.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – powiem jako szef Rady. Proszę wytłumaczyć to 

ludziom, którzy żyją z pensji. Zarzut zarzutem. Prawo jest prawem, proszę tego pilnować. Do 

mnie to nie dochodzi, bo też mnie dotyczy. Pensja rzecz święta. Prawo mówi, że ma być na 

31 to nie idzie dwa tygodnie. To proszę to dwa tygodnie wcześniej dać, bo nie będę 

wysłuchiwał od ludzi. W tym roku w maju pensję fizycznie zobaczyłem 4 maja. Proszę 

oszczędzać gdzie indziej, a nie na nauczycielach. Ponadto do pensji jeszcze. Dodawać zawsze 

brutto. Naprawdę nie wiedziałem, że jako nauczyciele na etatach tak jesteśmy bogaci, że 5 tys 

dostajemy. Tym bardziej, że idzie niż. My tych pieniędzy nie widzimy. Wielu kolegów ma 

niepełne etaty. Tylko nieliczni tak mają, a wszyscy są do jednego worka jacy nauczyciele są 

bogaci. Skoro tak dużo mają, to dlaczego zapytują, że te pieniądze na czas nie wpływają.   

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – pragnę przypomnieć Panu Przewodniczącemu, że różnie 

się składają daty z dniami tygodnia. Jeżeli mówimy, że prawo jest prawem to egzekwujmy to 

prawo. Prawo tak stanowi, że pracownicy którzy mają płacone z dołu, powinni otrzymać 

pensje w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, za który jest płacone. Natomiast te osoby, 

które mają płacone z góry, np. nauczyciele w pierwszym dniu roboczym miesiąca 

następującego po miesiącu przepracowanym. Stąd jeżeli 1 maja przypada w sobotę, 

2 w niedzielę a 3 w poniedziałek to zgodnie z prawem nauczyciel ma pensję wypłaconą 

4 maja czyli w pierwszym dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu 

przepracowanym.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – to tak zapytam panie Wicestarosto czy coś się 

stanie jeśli damy na czas. Czy będzie przestępstwo, czy pana zamkną za to. Tak zapytam 

delikatnie, co się stanie. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – może to być przekroczenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – może, ale nie musi. Dziękuję, kończymy. Ja 

zapytałem, więc względem moich kolegów odpowiadam. Dziękuje za wyjaśnienia i takie 

przekażę. Jak mają kolegów z Zarządu zamknąć to lepiej poczekajmy, nie zbiedniejemy, 

z głodu nie umrzemy. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – rzeczywiście wynagrodzenie nauczycieli jest bardzo skomplikowane. 

Pan Starosta już wspominał, że płaci się z góry. Jest jeszcze jeden element, który płaci się 

z dołu, za nadgodziny. Nauczyciele powinni otrzymać ostatniego kwietnia za nadgodziny. 

Natomiast podstawowe wynagrodzenie rzeczywiście 4 maja, a to jest związane 

z odprowadzeniem składek zusowskich. To jest trochę skomplikowane. Nauczycielom trzeba 

zawsze wytłumaczyć.  

 



P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – skąd mam wiedzieć to wszystko. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – samorządowcy podchodzili do tej sprawy przez kilka lat, żeby 

wreszcie nie płacić z góry, tylko płacić z dołu. Nawet można nauczycielom wypłacić 

z budżetów samorządu to jedno wynagrodzenie więcej. Raz zrobić, że wszyscy dostają z dołu. 

Z góry zdarzało się tak, że w końcu sierpnia ktoś podpisuje umowę, dostaje wynagrodzenie, 

a 1września nie stawia się w pracy. Dostał wynagrodzenie, nie przepracowując okresu.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Rada jest od tego, że jeżeli wpływają pytania, to 

trzeba odpowiadać. Dziękuję za wyjaśnienia, wiemy na czym stoimy.  

 

Ad. pkt 9 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – teraz mniej przyjemna sprawa. Na moje ręce 

Przewodniczącego Rady wpłynęła skarga. Pani nauczycielka, która złożyła skargę, zwraca się 

z prośbą o rozstrzygnięcie skargi. Od 20 lat jest pracownikiem etatowym i nie otrzymała 

nagrody mimo iż uważa, że słusznie się należy. Dlatego zwracam się do Komisji Rewizyjnej 

z wnioskiem, by przeprowadziła kontrolę i rozstrzygnęła skargę. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu – odczytałem tą skargę i uważam, że zarówno w uchwale 

i uzasadnieniu powinna nastąpić zmiana. Dlatego, że jeśli chodzi o uchwałę, to pisze się 

wyraźnie, że zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego podjęcie czynności 

kontrolnych w celu zbadania skargi na działania Dyrektora. W skardze natomiast wyczytał, że 

dotyczy ona działań dyrektorów, w liczbie mnogiej. Tak samo powinno być w uzasadnieniu, 

że wpłynęła do Rady Powiatu Jarocińskiego skarga na działania Dyrektorów. Istotne jest, że 

powinno być jak w skardze. Później Komisja Rewizyjna powie, że została wywołana inna 

uchwała i inne uzasadnienie w stosunku do skargi. Prosiłbym, żeby ta zmiana została 

wprowadzona w uchwale w § 1 ust. 1 oraz w uzasadnieniu zamiast dyrektora na dyrektorów. 

Proszę o wniesienie tych poprawek. 

 

P. T. Kuderski, Radca prawny – ja mam wątpliwości co do słuszności wniosku Pana 

Starosty. Jeżeli Rada czy Komisja Rewizyjna uzna skargę za słuszną, to zawsze wskazuje 

obecnemu pracodawcy uchybienia. Dlatego adresowanie tej uchwały do dyrektora, który już 

nie sprawuje funkcji byłoby strzelaniem w powietrze. Dlatego proponowałbym pozostawienie 

obecnej formy. Jakkolwiek ona dotyczy okresu przeszłego, zakładając, ze może wskazywać 

pewne wnioski, żeby dotyczyła dyrektora który sprawuje funkcję obecnie. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przechodzimy do głosowania.  

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych, przy 1 głosie 

przeciwnym i  Rada Powiatu podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XIV/108/15 

 

Ad. pkt 10  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Gminie Jarocin w roku 2016. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 



P. H. Śmigielska, Dyrektor Wydziału – przedmiotowy projekt uchwały stanowi odpowiedź 

na pismo Gminy Jarocin, która zwróciła się do powiatu z prośbą o udzielenie pomocy 

finansowej na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej na 

odcinku Jarocin – Wola Książęca. Wniosek ten wynika z faktu, że obecnie trwa nabór do 

z tzw. „schetynówek”, czyli programu rozwoju infrastruktury drogowej - powiatowej 

i gminnej. Jednym z kryterium jest współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego. 

Za ta współpracę, która będzie stanowić więcej niż 50% wkładu własnego wnioskodawcy 

beneficjent może uzyskać dodatkowe 5 punktów, co przy skali 40 punktów łącznie jest dość 

znacznym udziałem. Taka jest prośba Gminy Jarocin. W konsekwencji podjęcia uchwały 

zostanie podpisana umowa o partnerstwie w realizacji projektu. Nadmienię, że powiat 

wystosował taką samą prośbę do Gminy Jarocin, ponieważ składa wniosek na przebudowę 

drogi powiatowej Jaraczewo – Witaszyczki – Zakrzew, o dofinansowanie w takiej samej 

kwocie czyli 2 mln zł. Wartości obu inwestycji są porównywalne ok. 7 mln zł. Na dzisiejszej 

sesji Rady Miejskiej uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi została już 

podjęta. W związku z tym proszę o przegłosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2016. Przekażę jeszcze informację, że 

przebudowanie drogi gminnej polega na poszerzeniu jej na całym odcinku, czyli blisko 

3300 m długości do 6 m do skrzyżowania z ZGO i 5,5 m do końca drogi gminnej w Woli 

Książęcej. Na całym ciągu po stronie lewej jadąc od Jarocina planuje się wykonanie ciągu 

pieszo – rowerowego o szer 2,5 m z nawierzchni asfaltowej. Most na Lutyni nie jest 

planowany do przebudowy. Na wysokości skrętu do ZGO planowany jest przystanek 

autobusowy.  

 

Radny T. Grobelny – by ułatwić podjęcie decyzji, musze powiedzieć, że dziś przez pomyłkę 

odwiedziłem ratusz a tam właśnie odbywała się sesja Rady Miejskiej. Zasięgnąłem informacji 

u radnych i wiem, że oni już nam udzielili pomocy w kwocie 2 mln zł.  

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – informuję, że 

Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 października br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2016. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. Nie widzę. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła 

uchwałę. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

Uchwała nr XIV/109/15 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – ogłaszam przerwę, w trakcie której odbędzie się 

wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Po przerwie P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – wznowił obrady. 

Rada nadal zachowuje quorum. 

 

 

 



Ad. pkt. 11 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przedstawiam do rozpatrzenia projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. (pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie jarocińskim). Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Projekt uchwał radni otrzymali w materiałach sesyjnych. 

 

Radny Karol Matuszak – Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowi i Spraw Społecznych – 

oznajmił, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu odbytym w przerwie 

obrad sesji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 października br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. (pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie jarocińskim). 

 

Posiedzenie opuścił p. M. Szymczak, Wicestarosta. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. Nie widzę. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła uchwałę jednogłośnie 16 głosami „za”. 

 

Uchwała nr XIV/110/15 

 

Ad. pkt. 12 

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. (pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy w powicie jarocińskim). Poproszę Pana Grzegorza Fenglera – dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – informuję, że 

Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 października br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (pt. Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powicie jarocińskim). 

 

Radny K. Matuszak, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – 

oznajmił, że również ten projekt uchwały Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych 

zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie na posiedzeniu odbytym w przerwie obrad sesji. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poddaję  projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. Nie widzę. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych podjęła uchwał 

jednogłośnie. 

Uchwała nr XIV/111/15 

 



Ad. pkt. 13 

Przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego wyrażającego 

stanowisko Rady Powiatu Jarocińskiego popierające działania Zarządu Spółki „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” mające na celu utworzenie przy szpitalu poradni zdrowia 

psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz poradni diabetologicznej. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Radny K. Matuszak – Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – 

poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zaopiniowała jednogłośnie 

pozytywnie powyższy projekt uchwały na posiedzeniu odbytym w dniu dzisiejszym 

w przerwie obrad sesji. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – otwieram dyskusję nad projektem uchwały. 

 

Radny L. Mazurek – jestem jak najbardziej za taką propozycją. Szkoda jednak, że jak 

p. Prezes Jantas przedstawia takie propozycje, to nie dowiadujemy się jak będzie wyglądał 

budżet, czy mamy taką kadrę. Dobrze by chociaż kilka zdań na ten temat było powiedziane. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję, przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła uchwałę jednogłośnie 16 głosami „za”. 

 

Uchwała nr XIV/112/15 

 

Ad. pkt. 14 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – proszę panią Alicję Staniszewską, Zastępcę 

Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o przedstawienie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiany nieruchomości położonych 

w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

P. A. Staniszewska, Zastępca Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami – projekt uchwały dotyczy zamiany nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Jarocińskiego położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej. Konkretnie jest to 

nieruchomość położona na tyłach Powiatowego Urzędu Pracy, na nieruchomość stanowiąca 

własność Skarbu Państwa, która jest w użytkowaniu wieczystym Banku Zachodniego WBK 

z siedzibą we Wrocławiu. Po dokonaniu tej zamiany nieruchomość przy ul. Zacisznej będzie 

stanowiła własność Skarbu Państwa i zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii zostanie oddana w trwały zarząd. Natomiast nieruchomość będąca 

w użytkowaniu wieczystym będzie własnością powiatu i wówczas opłaty będą wpływały na 

konto Powiatu Jarocińskiego. Jest wstępna akceptacja wniosku Starosty przez Wojewodę. Po 

uzyskaniu zgody Rady na ta zamianę ponownie wystąpimy do Wojewody i wtedy 

zarządzeniem również wyrazi zgodę zamianę.  

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 października br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiany nieruchomości położonych 

w Jarocinie.  

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 



P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.  

 

Uchwała został podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr XIV/113/15 

 

Ad. pkt. 15 

Następny punkt porządku obrad przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Jarocin zadania 

publicznego - zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg 

powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jarocin. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Na posiedzenie wrócił p. M. Szymczak, Wicestarosta. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – proszę o omówienie projektu uchwały pana Piotra 

Banaszaka, Kierownika Referatu Dróg Powiatowych. 

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – Gmina Jarocin zwróciła się do 

Zarządu Powiatu o przekazanie zadania, ze względu, że w ustawie o utrzymaniu czystości, 

wskazuje na to, że Gmina musi sprzątać przystanki, jednak nimi nie zarządza. Nie może 

określać zasad korzystania z tych przystanków. Dlatego też się zwróciła o to, by w drodze 

porozumienia to zadanie zostało im przekazane. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – porozumienie w sprawie przekazania przystanków 

wzbudza dużo kontrowersji nawet u mojej osoby. Sprawa dotyczy kilku przewoźników, 

między innymi p. Grzelaka. Jaką mam pewność, że to nie będzie konfliktu interesów. Są dwie 

konkurencyjne spółki: Jarocińskie Linie Autobusowe i firma p. Grzelaka. Wie, że kiedyś na 

tym tle były nieporozumienia. Jakie jest zapewnienie, że nie będzie sporów.  

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – będzie to rozwiązane w ten 

sposób, że będzie zapis, że każdy kto będzie korzystał z przystanków, to będzie uregulowane 

decyzją Zarządu Powiatu, a nie decyzja operatora.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – upewnił, się że co do korzystania to będzie osobna 

decyzja Zarządu.  

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych - będzie taki zapis 

w porozumieniu, ale też ustawa przewiduje pewne zasady. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – w kwestii wyjaśnienia, jak najbardziej gmina będzie miała 

w zarządzie przystanki, będzie o nie dbała, czyściła, ustawiała znaki itd. Natomiast jeśli 

chodzi o udostępnianie będzie musiała się konsultować z powiatem, a powiat będzie pilnował, 

by wszyscy mieli równy dostęp za symboliczną opłatą. 

 

Radny L. Mazurek – gmina będzie uzgadniała zasady korzystania, a czy struktura 

własnościowa przystanków się zmienia? 

 



P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych –struktura własnościowa się nie 

zmienia, gmina otrzymuje je tylko w zarządzanie. 

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 października br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie 

Jarocin zadania publicznego - zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi 

w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jarocin. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła 

uchwałę. 

 

Uchwała nr XIV/114/15 

 

Ad. pkt. 16 

Kolejny punkt porządku obrad przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2016 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu i Dyrektora Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych - 

ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożyła na jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek uchwalania, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, rocznego programu współpracy. 

Program na rok 2016 został opracowany. Został on szeroko konsultowany z jarocińską radą 

działalności pożytku publicznego i uzyskał pozytywną opinię.   

 

P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury 

na posiedzeniu w dniu 26 października br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

 

P. K. Matuszak, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – również 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział 17 radnych. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr XIV/115/15 

 

 

 

 

 

 



Ad. pkt. 17  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2019”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu i Dyrektora Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych - Program opieki nad zabytkami Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2019 został 

państwu radnym dostarczony na nośnikach elektronicznych, by nie drukować dużych ilości 

papieru. Program tworzony był dość długo, bo ponad rok. To nie wynikało z tego, że były 

jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie, ale za każdym razem, gdy program był gotowy, 

kierowany był do Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków. Co uzupełniliśmy uwagi, były 

kolejne poprawki, uwagi. Trwało to okrągły rok zanim zrobiliśmy wszystkie uzgodnienia i 

program został zatwierdzony. Proszę o przyjęcie Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2019. 

 

P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury 

na posiedzeniu w dniu 26 października br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2019”.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. Nie widzę. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła 

uchwałę. 

 

Uchwała nr XIV/116/15 

 

Ad. pkt. 18  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – proszę o przedstawienie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu Jarocińskiego o przywrócenie linii kolejowej na 

trasie Krotoszyn – Jarocin – Września - Gniezno. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do 

protokołu. 

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu i Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych – jest to kolejny apel już Rady Powiatu jarocińskiego, który w sprawie 

przywrócenia linii kolejowej na trasie Krotoszyn – Jarocin – Września - Gniezno. Uznajemy, 

że jest zasadne, by zwrócić się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tej sprawie. 

Na trasie powstaje zakład pracy, budowa samochodów Volkswagen i zasadnym by było 

poprawić komfort dojazdu pracowników. Przywrócenie ruchu pasażerskiego na tej trasie 

może przyczynić się do tego, że w naszych szkołach uczniowie z Powiatu Wrzesińskiego 

mogliby dotrzeć do naszych szkół. Stąd apel, by uchwała została podjęta. 

 

P. K. Matuszak, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 27 października br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu Jarocińskiego 

o przywrócenie linii kolejowej na trasie Krotoszyn – Jarocin – Września - Gniezno.  

 

 

 



P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – tak bywało, że dwa, trzy razy w tygodniu bywał, 

ta linia Orzechowo jest bardzo przydatna. Nie ma dobrego dojazdu i gdyby się to udało, to 

w tym momencie na pewno dużo zyskamy. I jeszcze jedno zdanie, jaka radość, że ten zakład 

się ostał, trzyma się te sklejki. Radość, jakie to jest bogactwo tej miejscowości. 

 

Poddaje projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego 17 głosami „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XIV/117/15 

 

Ad. pkt. 19 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – proszę p. Jacka Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu 

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2028. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skrbnik Powiatu – jeżeli chodzi o zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2028 to na skutek zmian w budżecie 

bieżącego roku zmieniają się dochody i wydatki i w związku z powyższym należy również 

zaktualizować wartość w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2015. Zmiany te nie 

skutkują zmianami we wskaźnikach. 

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 października br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2028. 

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki.  

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych, jednogłośnie podjęła 

uchwałę. 

 

Uchwała nr XIV/118/15 

 

Ad. pkt. 20 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – ponownie proszę p. Jacka Jędrzejaka, Skarbnika 

Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. wraz z autopoprawkami przedstawionymi przez Zarząd Powiatu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik 

nr 26 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zmiany w budżecie polegają przede wszystkim na 

zwiększeniu planu dochodów i wydatków o tę sama kwotę czyli o 87.484 zł. Oprócz tego 

w zakresie budżetu dochodów i wydatków następują przesunięcia zarówno w kwestii 

dochodów bieżących jak i wydatków bieżących i majątkowych, które maja skutkować jak 

najlepszą realizacją budżetu w bieżącym roku. Autopoprawka dotyczy zmiany nazwy zadania 



w związku z przekazaniem kwoty 45.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. 

Pierwotnie środki miały być przekazane na zakup jednego samochodu specjalistycznego. Po 

tej zmianie będą to samochody osobowe.  

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 października br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. ponadto 

w dniu dzisiejszym Komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do ww. projektu 

uchwały. 

 

P. K. Matuszak, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 27 października br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2015 r. w zakresie działania Komisji. Ponadto w dniu dzisiejszym Komisja pozytywnie 

zaopiniowała autopoprawki do zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

 

P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury 

na posiedzeniu w dniu 26 października br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. w zakresie działania 

Komisji. 

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. Nie widzę. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17radnych, Jednogłośnie podjęła 

uchwałę. 

 

Uchwała nr XIV/119/15 

 

Ad. pkt. 21  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przechodzimy do kolejnego punktu porządku 

obrad. Czy ktoś z Państwa Radnych zgłasza interpelacje bądź zapytanie. Zgłaszam się ja 

w sprawie zwrócenia się do Komisji Bezpieczeństwa z wnioskiem o ustawienie właściwego 

oznakowania przejścia dla pieszych. Mamy zrobioną świeżą drogę Zalesie. Zaraz jest zakręt 

i przejście dla pieszych. Chodzi o znak „uwaga dzieci” lub „stop”. Byłby bardzo wdzięczny 

gdyby to się udało. Dziękuje bardzo. 

 

Ad. pkt. 22 

Wnioski i oświadczenia radnych – nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad. pkt. 23 

Wolne głosy i wnioski 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – będziemy ogłaszać po raz kolejny przetarg na zakup 

ciągnika siodłowego marki Lamborghini. Pierwszy przetarg zakończył się niepowodzeniem, 

ponieważ nie było żadnej oferty. Dlatego taka moja prośba, jeśli znacie państwo osoby, firmy, 

instytucje, które byłyby potencjalnie zainteresowane zakupem tego sprzętu proszę 

poinformować, że pojawi się nowy przetarg mam nadzieje , że pojawią się oferenci. 

 



Ad. pkt. 24. Komunikaty. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – podziękował za przyjęcie uchwały z życzeniami 

dla Pana Prezydenta. Wpłynęło z Kancelarii Prezydenta podziękowanie za życzenia z okazji 

wyboru na Prezydenta. Krótko po naszym głosowaniu otrzymałem odpowiedź i widać, że 

pismo było sumiennie przejrzane, to nie jest zbiorówka. Do tych wszystkich życzeń, które 

były ujęte, to Pan Prezydent się odniósł. Jeżeli będzie okazja to odwiedzi Jarocin. Już dziś 

zaprasza wszystkich, by czuli się wtedy gospodarzami. Skoro my zapraszamy to wszyscy 

radni będą gospodarzami.  

 

Po drodze 11 listopada, niepodległość. Tu nie chodzi o to, żebym cokolwiek oceniał i odnosił 

się do wyborów. Jeśli młodzi ludzie pójdą do głosowania to wygrają partie, które reprezentują 

wartości. Młodzi poparli wartości, to jest ojczyzna, a w przypadku Polski krzyżem i krwią, za 

poległych w pierwszej wojnie światowej, drugiej wojnie światowej. Proszę w miarę 

możności, każdego z Państwa radnych, by w Dzień Święta Niepodległości zaszczycić swoją 

obecnością. Będzie Bieg Niepodległościowy z Ratusza. Zwrócił się z prośbą 

o dofinansowanie w kwocie 1.500 zł, by sfinansować po pierwsze koszulki, coś do picia, tym 

bardziej że wszystkie szkoły uczestniczą. Zapraszam o godz. 10.00 przy Ratuszu w Jarocinie. 

 

Kolejna Sesja 26 listopada godz. 15.00 w Ratuszu.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawię w formie prezentacji krótką informację 

związaną z emisją obligacji przez powiat, Gminę Jarocin, spółkę PWiK oraz spółkę JFPK. 

14 października zakończyliśmy postępowanie dotyczące wyboru banku do emisji obligacji. 

Zakończyło się ono pozytywnie. Została podpisana umowa. Jest to rozwiązanie nowatorskie 

autorstwa burmistrza Gibasiewicza przy współpracy z firmą ProPolisConsultuing na czele 

z Prezesem Dariuszem Gizą. Jest to nowatorskie rozwiązanie. Powiat już emitował obligacje, 

ale nie było takiego przypadku w Polsce, żeby była to opcja czterech podmiotów. Są to cztery 

różne podmioty. Każdy podmiot jest inaczej oceniany przez bank. Dzięki temu, że są to cztery 

podmioty, jest większa pula środków do pozyskania, jest również inna siła do rozmowy 

z bankiem, by można było negocjować niższe koszty, wartości związane z marżami, 

odsetkami. Same obligacje zostały wyłączone z prawa zamówień publicznych. Daje to 

możliwość ogłoszenia procedury przetargowej na podstawie Kodeksu Cywilnego. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Radny St. Martuzalski – prezentacja jest super i oklaski. Pijarowsko świetnie by to 

wyglądało. Brakuje mi podstawowych elementów. W negocjacjach chodzi o to, że próbuje się 

wynegocjować jak najlepsze efekty i rozwiązania w tym przypadku dla samorządów. Super, 

że udało się te oszczędności w porównaniu z wyjściowymi wartościami osiągnąć. Natomiast 

zabrakło mi tu jednego elementu. Jestem przekonany, że p. Skarbnik zna te wartości. Jaki jest 

całkowity koszt wyemitowania tych obligacji. To jest wartość całego przedsięwzięcia. 

Zakładamy, że na podstawie tych środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji, życzymy 

sobie wszyscy, by te zabiegi zakończyły się sukcesem. To jest to, czego zabrakło w mojej 

ocenie, w tej prezentacji, by był pełny obraz. Ile finalnie będzie kosztowało samorząd powiatu 

jarocińskiego emisja obligacji na poziomie 14 mln zł. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – musimy mieć świadomość, że nikt nam nie pożyczy 

pieniędzy bez marży, bez odsetek, bez prowizji. Taki jest rynek. Czy to będzie kredyt, 

pożyczka, czy obligacje to wszystko kosztuje. Koszty to są ok. 3 mln zł. Należy jednak 

zaznaczyć, że mamy dużą karencje w spłacie to jest od 3 do 12 lat. Długi okres spłat, 



a prowizje i marże są lepsze niż kredyty które były zaciągane wcześniej na niższe wartości. 

Tam nie było możliwości karencji.  

 

Radny St. Martuzalski – czyli krótko panie Skarbniku czyli 14 mln zł plus w 2028 roku 

3, prawie 4 mln zł. Czyli koszt tego przedsięwzięcia będzie wynosił prawie 18 mln zł.   

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – wibor 6 miesięczny, co 6 m-cy następuje spłata 

wartość odsetek i odpowiednio po trzech latach wykup obligacji.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dobrze 14 plus 3, ale 75 mln zł do pozyskania. 

Przypominam robiliśmy schetynówkę Zalesie – Panienka. Zrobiliśmy 5 km pięknej drogi za 

3 mln zł gdzie powiat kosztowało to 1,5 mln zł. Tego bym się nie bał. Inwestycje zawsze na 

siebie zarabiają.  

 

Radny W. Kwaśniewski – lubię łamigłówki, musze ćwiczyć mózg żeby mi się nie zestarzał. 

Myślę, że będę wyrazicielem większości radnych i mam prośbę by te materiały, które pan 

Skarbnik zaprezentował, radni otrzymali w formie pisemnej. Każdy by sobie przeliczył 

i byśmy do tego tematu wrócili. Prawda jest taka, że 14 mln zł obligacji to będą skutki takiej 

decyzji. Ponadto Panie Przewodniczący niech pan już nie wspomina o tym przetargu na 

Zalesie, bo Zarząd chce o nim zapomnieć.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – ja pamiętam, porządna droga. 16 cm asfaltu mamy 

wylane plus siatka. To my tego czołgiem nie rozjedziemy.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu – słuszna uwaga, każdy powinien materiały otrzymać. 

Każdy inaczej, jedni są wzrokowcami, inni lubią łamigłówki i ćwiczą umysł. Materiały 

zostaną dostarczone, by można było je przeanalizować. Zwrócę uwagę na jeszcze jedna rzecz. 

Być może dzięki tym obligacjom będzie można spłacić te kredyty, które zostały zaciągnięte 

do tej pory.  

 

Ad. pkt. 25 Zakończenie obrad. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

zamykam obrady XIV Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 17.45. 
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