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Protokół nr XVI/15 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 17 grudnia 2015 r. w godz. od 15:00 do 18:10 

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Obrady XVI 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. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Spóźnił się radny 

Stanisław Martuzalski. 

 

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

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

obrad XV sesji Rady Powiatu został Państwu radnym podany w zawiadomieniach o zwołaniu 

sesji.  

Informuję, że Zarząd Powiatu wniósł autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 rok oraz do projektu budżetu powiatu na 2016 rok. Autopoprawki 

radni otrzymali podczas posiedzeń Komisji jak i przed sesją. 

W związku ze złożoną rezygnacją Pana Radnego Teodora Grobelnego zwracam się 

o rozszerzenie porządku obrad o punkt: rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych komisji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Projekt Uchwały proponuję rozpatrzyć w punkcie 16, kolejne 

przesuwają się o jeden. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Proszę 

o przegłosowanie zmian do porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest „za” zmianą 

porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się 

wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego zatwierdziła zmiany do porządku obrad 

i przyjęła następujący porządek obrad 16 sesji Rady Powiatu. 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Powiatu. 

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

4. Informacja o wypadkach przy pracy w rolnictwie za rok 2015. 

5. Prezentacja projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla Powiatu Jarocińskiego. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy 

stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2016. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego 

kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński 

wszystkich nowo utworzonych udziałów w Spółce. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu jarocińskiego oraz 

harmonogram tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych terenu miasta Jarocin. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały 

nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji 

obligacji komunalnych. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata  

2015-2028. 

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

powiatu na 2015 r.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. 

1/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego, 

 2/ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju. 

 3/ dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie, 

 4/ głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami. 

15. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2016 rok: 

 1/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

 2/ przedstawienie opinii komisji, 

 3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

- o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok, 

- o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński. 

4/ przedstawienie wraz z uzasadnieniem, stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie 

opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych 

radnych, 

 5/ dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie, 

 6/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

16. Interpelacje i zapytania radnych.  

17. Wnioski i oświadczenia radnych.  

18. Wolne głosy i wnioski. 

19. Komunikaty. 

20. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2. 
Protokół z XV sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, 

w Biurze Rady – p. 22 od dnia 14 grudnia 2015 r. w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie 

wpłynęły do niego żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół 

z obrad XV sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę Pana Starostę Bartosza Walczaka 

o przedstawienie „Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu po 15 sesji Rady Powiatu.” 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – Wysoka Rado, szanowni państwo, nim rozpocznę 

sprawozdanie, miałbym propozycję by przyspieszać prace posiedzeń Wysokiej Rady w 

przyszłym roku sprawozdanie z działalności Zarządu, Starostwa i Starosty w okresie 

pomiędzy sesjami będzie dostarczane państwu w materiałach sesyjnych. Ewentualnie, jeśli 

ktoś z Państwa Radnych będzie miał pytania, wątpliwości lub prosił o wyjaśnienie to będę 
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takich informacji udzielał. Przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po 

XV sesji Rady Powiatu. W okresie pomiędzy sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniach: 26 listopada, 7 i 14 grudnia. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Dziękuję Panu za wystąpienie. Czy ktoś 

z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania? Otwieram 

dyskusję. 

 

Radny L. Bajda – odnośnie wczorajszego otwarcia Domu Pomocy Społecznej, Zarząd 

naprawdę pięknie pracuje, to jest godne i chwali się. Podobnie jak Rada tak i Zarząd, 

konsekwentnie, aby zadania zrealizować. Wbrew temu, co pisano, tam jest przynajmniej kilku 

moich byłych uczniów i ani ja i ani oni nie muszą się za mnie wstydzić.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – jedna sprawa jest już zamknięta. Przed 

nami kolejne najważniejsze zadanie i proszę każdego z radnych z osobna, żeby w jarocińskim 

szpitalu powstał zakład opieki paliatywnej. Oddział gdzie ludzie schorowani, a wielu ich jest 

wśród mieszkańców powiatu. Jeszcze raz ten apel powtarzam. Ludzie nie mają gdzie umierać 

i nie mają gdzie godnie cierpieć. Rodzina może nie wiem jak kochać tatę czy mamę, a przy 

różnych schorzeniach nie jesteśmy w stanie sam sobie pomóc. Chodzi o godne umieranie. 

Podsumowując to spotkanie jedno, Zarząd w składzie pięcioosobowym podjął decyzję 

w sprawie Kotlina. Starosta Mikołaj Szymczak, Wicestarosta Mirosław Drzazga, oraz członek 

Zarządu Zbigniew Kuzdżał, członek Zarządu Przemysław Musielak i moja skromna osoba 

Jan Szczerbań. Oczywiście nie obyłoby się bez radnych, którzy mimo licznych sporów 

zagłosowali i z tej drogi nie odeszli. Można się kłócić i spierać, ale ważny jest finał. Ten finał 

jest. Nas już jest wielu i przy opiece paliatywnej ten cel osiągniemy. Nie ma ważniejszego 

zadania przy szpitalu. Wszystko jest ważne, ale o tych ludziach nie możemy zapomnieć.  

 

Ad. pkt. 4. 

Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, w którym zapoznamy się 

z „Informacją o wypadkach przy pracy w rolnictwie za rok 2015”. Informacja stanowi 

załącznik nr 3 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. Grzegorza Hybiaka, Zastępcy 

Kierownika Placówki Terenowej w Jarocinie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?  

 

Radny L. Bajda – wysłuchaliśmy tej informacji bardzo dokładnie, była dyskusja, były 

również propozycje iw nioski komisji po to, aby wypadkowość była coraz niższa. Chodzi o 

ocenę stanowiskową w zakresie BHP w gospodarstwach rolnych oraz współpraca z 

Państwową Inspekcja Pracy. KRUS jak najbardziej to wszystko prowadzi, informacja 

szczegółowa była przedstawiona. Powinniśmy działać w tym kierunku, aby zarówno KRUS 

miał pożytek, bo jest to Kasa, która musi się utrzymywać z własnych środków, ale zależy nam 

na bezpieczeństwie rolników i obywateli w ogóle. Informacja była wyczerpująca, a wnioski 

przedstawione na posiedzeniu zostaną do serca przyjęte. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – pozwolicie, że na ręce p. Grzegorza 

Hybiaka złożę podziękowania. Już wcześniej był u mnie i pytał, kiedy można z tym 

projektem wyjść. Placówka wybrała dobry termin, rzetelny. Gdyby ich posłuchano, 

wypadków by nie było. Niestety: BHP i jeszcze raz BHP. Proszę również podziękować pani 

Kierownik.  
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Stwierdzam, że Rada Powiatu informację przyjęła.  

 

Ad. pkt. 5 

P. K. Pietras, Kierownik Referatu Komunikacji – projekt planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Jarocińskiego będzie przedstawiał szef firmy, 

która ten projekt opracowywała. W ustawie o samorządzie powiatowym jest zapisane jedno 

z zadań określone, że powiat ma wykonywać zadania w zakresie transportu i dróg 

publicznych. Praktycznie do 2010 roku nie było ustaw szczegółowych, poza ustawą o 

transporcie, które by na powiat nakładały jakieś konkretne obowiązki. W 2010 roku 

uchwalona przez sejm w oparciu o rozporządzenie Unii Europejskiej, które nakłada na Polskę 

uregulowanie tej problematyki. Powstała ustawa o publicznym transporcie drogowym, która 

konkretyzuje i jasno określa zadania dla powiatu. Powiat stał się na mocy tej ustawy 

organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Konsekwencje są takie, że powiat 

odpowiada, jako organizator, a wykonując te zadania Starosta jest odpowiedzialny, za 

wykonywanie zadań określnych w ustawie. Jest to spora grupa zadań i tematy będą wracać na 

obrady Rady. Ustawa z określonymi zadaniami dla powiatu w pełnym zakresie wchodzi w 

życie od 1 stycznia 2017 r. Od tego czasu zmieniają się zasady funkcjonowania transportu w 

całej Polsce. Tak jak do tej pory Starosta wydawał tylko licencje dla przewoźników, którzy 

wozili ludzi, wydawał im zezwolenia na konkretnie linie. Tak od stycznia 2017 r. powiat 

będzie odpowiadał za zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego. Żeby to zadanie 

wykonywać dobrze, to powinien mieć utworzony plan. Plan jest narzędziem, które zostało 

określone w ustawie, jakie warunki powinien plan spełniać i w jaki sposób ma powstawać. 

Jednym z elementów, jaki powinno się uwzględnić, że w planie powiatowym powinien być 

zawarty plan wojewódzki. Plan Wojewódzki powstał w kwietniu tego roku, więc plan 

powiatowy dopiero mógł powstać po tej dacie. Jednak zgodnie z ustawą wcześniej trzeba było 

ogłosić fakt, że będziemy poszukiwać operatorów, że będziemy poszukiwać firmy, która 

opracuje plan i ogłosić w BIP i Dzienniku Europejskim. Zgłosiły się trzy firmy i do 

opracowania planu została wybrana firma Refunda. Plan przedstawi p. Tomasz Stanko, prezes 

Zarządu z firmy REFUNDA z Wrocławia. Dodam, że plan musi być przyjęty przez Radę 

Powiatu i stanowi akt prawa miejscowego. Musi być przyjęty w tym roku. Dziś plan zostanie 

zaprezentowany, a na następnej sesji przyjęty.  

 

P. Tomasz Stanko, prezes Zarządu z firmy REFUNDA z Wrocławia – zaprezentował plan 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Jarocińskiego. 

Prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Jest to dokument 

obligatoryjny wymagany przez ustawę o publicznym transporcie zbiorowym.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – powiem szczerze, że z zainteresowaniem chyba wszyscy 

obserwowaliśmy, to, co było przedstawiane, a w szczególności zarys planu zrównoważonego 

rozwoju. Mam pewne wątpliwości czy rzeczywiście to wszystko zmierza w dobrym kierunku. 

Czy wyobrażacie sobie państw radni, że w Jarocinie może wygra. Po co tworzyć plan, po co 

stosować ustawę pzp, jak można ja ominąć, kupić jeden udział w Spółce i zlecić koncesję. 

Będzie to funkcjonował. Ponadto czy w związku z wprowadzeniem tych zmian, nie będzie 

utrudniony dojazd danego taboru transportowego na inne obszary poza dany powiat. Bo jakiś 

powiat może powiedzieć, że na swoim terenie tylko funkcjonuje nasz przewoźnik. Będą 

próby dogadywania się, bo ten transport musi wychodzić poza granice naszego powiatu. 

Może też zaistnieć sytuacja, że się nie dogadają i to będzie odczuwalne na kosztach 

mieszkańców. Możemy sobie też teoretycznie wyobrazić, że dany powiat wybierze spółkę z 

Holandii czy z Niemiec, a pominie swoją, która funkcjonuje tutaj. W związku z tym, ja wiem, 
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że jest wymóg, że musimy się przygotowywać i opracowywać plan, ale na tym etapie mam 

wiele pytań i wątpliwości, czy rzeczywiście ten główny cel główny, jaki prześwięca 

zmianom, czyli poprawienie komfortu jazdy, wzrost bezpieczeństwa przejazdu mieszkańców, 

wprowadzenie punktualności, komfortu określonego, czy to wszystko będzie spełnione. 

Ostatnie pytanie, czy to dotyczy transportu kołowego czy również kolejowego? Czy 

wpuścimy inne linie niż te, które funkcjonują w naszym rejonie.  

 

P. T. Stanko – nawet, jeśli powiat nabędzie jeden udział i zleci usługę bezprzetargowo 

zgodnie z przepisami to bez uchwalonego dokumentu nie będzie miał uprawnień do zawarcia 

umowy z operatorem. Trzeba zawrzeć umowę powierzeniową, wykonawczą, co ten operator 

ma dla powiatu obić, jak się rozliczać. Będzie to rozliczenie na podstawie rekompensaty 

poniesionych kosztów netto, czyli pomocy publicznej udzielonej ze strony powiatu dla niego i 

to jest możliwe. Jednak bez dokumentów prawnych nie umowa nie zostanie zawarta. Bez 

planu Marszałek nie wypłaci pieniędzy na ulgi dla operatora, bo nie będzie miał podstaw. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – ja nie neguję, że przyjmiemy ten plan bo to jest wymóg ustawowy. 

Nie zakładajmy, że go nie przyjmiemy, tylko, co do realizacji w życiu jak to będzie 

funkcjonowało.  

 

P. T. Stanko – moim zdaniem powiat będzie miał realny wpływ, poprzez zawartą umowę. 

Czy to będzie bezpośrednia umowa, czy to umowa po koncesji czy po przetargu, to będzie 

wasza umowa zawarta z wybranym operatorem. Czy wygra JLA to nie chcę być prorokiem 

dla tego kto wygra postepowanie, tego nie powinniśmy wyrokować. Stawiam tezę, że 

tańszym przewoźnikiem może okazać się przewoźnik czysto prywatny a nie komunalny. 

Często prywatni przewoźnicy działają na zasadach bardzo nisko kosztowych potrafią to robić 

za niewielkie pieniądze. Z drugiej strony odbija się to na bezpieczeństwie przejazdów. Dzisiaj 

państwo radni jako powiat nie macie żadnego wpływu na wygodę, standard taboru, na 

punktualność przewoźnika. Nie możecie egzekwować punktualności czy częstotliwości. 

Przewoźnik przynosi rozkład jazdy, jest on akceptowany bądź nie poprzez wydawanie 

zezwoleń. Zazwyczaj jest ta akceptacja, bo trudno odmówić, bo takie są przepisy do 

wydawania pozwoleń na poruszanie się po terenie powiatu. Natomiast mając zawartą umowę 

można w umowie określić warunki, co do bezpieczeństwa, jakości standard taboru, 

częstotliwości, można zapisać kary. Jeżeli będą skargi, można nakładać kary umowne zawarte 

w umowie. Dziś jest to niemożliwe. Później też będzie kwestia nadzoru nad umową, co też 

może nie być łatwe. Operator wybrany w koncesji czy w przetargu klasycznym będzie mógł 

realizować różne usługi komercyjne, czyli nie tylko działać na rzecz powiatu. Będą mogli 

wspomagać swój budżet różnymi innymi usługami komercyjnymi. Operator wewnętrzny, 

czyli udziałowiec, tam gdzie powiat będzie miał udział, jako podmiot wewnętrzny, nie może 

realizować usług komercyjnych w przeważającej części swojej działalności, tylko w bardzo 

niewielkim stopniu. Jeżeli operator ten porządek zaburzy to przestanie mieć statut podmiotu 

wewnętrznego i przestanie być operatorem wewnętrznym. Unia zarzuci przy kontroli 

przekazywanie nadmiernej pomocy publicznej i będzie kazała oddać tę pomoc. Dlatego 

koncesja jest z wielu względów wskazana. Rozwiązanie podmiotu wewnętrznego też jest 

bardzo ciekawe i też jest rozwiązaniem, nad którym zastanawiają się inne powiatu w 

porozumieniu z miastami czy gminami gdzie funkcjonuje operator miejski jak Jarocińskie 

Linie Autobusowe w Jarocinie. W paru miejscach w Polsce piszemy analizy prawno - 

ekonomiczne, doradzamy jak to mądrze zrobić, by wspólnie się dogadać, by miasto razem z 

powiatem tym operatorem miejskim mogło swobodnie się poruszać nie tylko po terenie 

miasta, ale po terenie całego powiatu. 
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Radny P. Franczak – mówimy operator w liczbie pojedynczej. Czy przepisy regulują, że 

wybieramy tylko jednego operatora na obszar powiatu, tych operatorów może być więcej.  

 

P. T. Stanko – operatorów może być więcej niż jeden. Większość powiatów będzie 

wybierało jednego operatora. Ma to swoje zalety, ponieważ system jest uszczelniony, jest 

jedna umowa do rozliczania i do pilnowania i jest to wygodne. System jednego operatora ma 

dostęp do napływu wszystkich pasażerów. Jest szansa, że osiągnie zyski z biletów i z dopłat, 

wyrównań do biletów ulgowych i nie będzie oczekiwał wyrównania od powiatu na pokrycie 

kosztów. Jeżeli to rozdrobnimy, co jest możliwe, można podzielić powiat na obszary 

komunikacyjne, dać jednemu operatorowi 3 linie a drugiemu 5 linii. Jednak wówczas operator 

będzie miał mniejszą pracę przewozową. Im więcej kilometrów do przejechania, tym koszt 

jednostkowy spada, tym więcej przychodów z biletów z przewiezionych pasażerów można się 

spodziewać. Wtedy jest szansa w bilansie całej siedzi osiągnąć zysk. Z dwóch linii mogę tego 

zysku nie mieć, bo zostaną mi przydzielone linie nie rentowne a pozostałe trzy będą 

rentowne. W bilansie 5 linii będzie plus. Jeżdżąc po dwóch liniach nie stanę do koncesji lub i 

nie złożę końcowej oferty. Trzeba wziąć pod rozwagę, czy więcej niż jeden operator ma sens. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – widzę plusy, że mamy większy wpływ, 

jeżeli nam zależy na dojazdach młodzieży do szkół. Na dzień dzisiejszy, to życzeniowo 

możemy zwrócić się do operatora czy pojedzie do Orzechowa, czy inną trasą. Tutaj powiat 

w specyfikacji może wskazać, na jakich kierunkach nam zależy. 

 

P. T. Stanko – zgadza się, również, jeżeli powiat wejdzie z gminami w kooperację, przewozy 

szkolne, specjalne i zamknięte, a część gmin tak robi, potraktować jako przewozy regularne, 

Z racji faktu że jest transport regularny, to jest to transport zbiorowy i ma się prawo do dopłat. 

Jeśli będzie to typowo transport zamknięty, szkolny, typowo dla uczniów, wtedy dopłat nie 

będzie i działa to na innych zasadach. Tylko transport regularny zbiorowy dla wszystkich 

będzie objęty wyrównaniami do biletów podstawowych.  

 

Radny J. Zegar – czy jeżeli Gmina Jaraczewo wybierze sobie innego przewoźnika, innego 

wybierze Żerków, Jarocin i Kotlin, czy też w całym powiecie musi być jeden? Obecnie Wójt 

wybierał przewoźnika do szkół, a teraz powiat będzie wybierał? 

 

P. T. Stanko – Gmina dalej może decydować, ponieważ Gmina jest nadal samodzielnym 

organizatorem. Organizatorem przewozów jest powiat jak i województwo. Gmina nadal może 

organizować przewozy do szkół, ale tylko na terenie swojej gminy dla swoich mieszkańców.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – dla nas ważną rzeczą przy tworzeniu tego planu i sieci 

połączeń będzie to, żeby w zakresie realizacji zapisów ustawy, które musimy spełnić, tak 

zbudować linię na odcinku powiatowym, za którą będziemy odpowiedzialni, żeby zapewnić 

mieszkańcom dostęp do pracy i młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych. Tworząc ten plan, 

takie są dwie najistotniejsze rzeczy, którymi będziemy się kierować.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – po głowie chodzi takie pytanie, jak p. Przewodniczący Zegar zadał. 

Można sobie wyobrazić, że niektóre gminy w formie porozumienia przyłączą się do innych 

powiatów i będą korzystać z innego operatora, co może doprowadzić w danym powiecie, że 

ten operator zostanie na terenie jednej gminy. 

 

P. T. Stanko – może i nie może. Może na podstawie znowelizowanych przepisów jako 

związek gminno-powiatowy. Może gmina z waszego obszaru utworzyć związek z powiatem 
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ościennym, ale plany różnego szczebla nie mogą się na siebie nakładać. Plan powiatowy 

dostosowuje się do wojewódzkiego, a gminne do waszego. Linie nie powinny się pokrywać. 

 

Radny L. Bajda – pieniądze będą u nas tak? 

 

P. T. Stanko – tak, powiat będzie wnioskował do Marszałka o przyznanie puli, takiej jaka 

będzie potrzebna by oddać swojemu operatorowi.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – pozwolicie państwo, że na ręce Pana 

Pietrasa podziękuję, za przedstawienie sytuacji, wiemy, co nas czeka, jakie ważne zadanie. 

Daje mi to ogromne zadowolenie i nadzieję, że mam wpływ. Dziękuję za bardzo ciekawą 

prezentację. 

 

Ad. pkt. 6. 

Kolejny punkt porządku obrad przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Opinie Komisji:  

Radny L. Bajda, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska na swym posiedzeniu w dniu 11 grudnia br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok. 

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisja Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji 

i Kultury na posiedzeniu w dniu 14 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok. 

 

Radny M. Walczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 15 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2016 rok. 

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – 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”? Nie widzę. Stwierdzam, że 

Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych, podjęła uchwałę jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XVI/128/15 

 

Ad. pkt. 7. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przystępujemy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2016 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Opinie Komisji:  

Radny L. Bajda, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Komisja 

Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2016 rok. 

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisja Edukacji i Kultury - Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2016 rok. 

 

Radny M. Walczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2016 rok. 

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2016 rok. 

 

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

głosowanie. 

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

Stwierdzam, że na sali obecnych jest 18 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XVI/129/15 

 

Ad. pkt. 8. 

Następny punkt porządku obrad przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego na rok 2016. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Radna B. Włodarczyk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna w 

składzie sześcioosobowym opracowała i pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego na rok 2016 rok.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – 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 18 radnych, podjęła uchwałę 

jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XVI/130/15 

 

Ad. pkt. 9. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przystępujemy do rozpatrzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
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pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym 

oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowo utworzonych udziałów w Spółce. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – każdy z państwa radnych otrzymał 

materiały. Do niniejszego projektu uchwały jest obszerne uzasadnienie. Nie będę całego 

przedstawiał, a tylko przypomnę ostatni akapit. Biorąc pod uwagę opisane powyżej 

uwarunkowania, związane zarówno ze stratami finansowymi wygenerowanymi w latach 

poprzednich, prowadzącymi do istotnego pogorszenia się płynności gotówkowej, konieczny 

i uzasadniony jest wniosek, o dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. 

w zakresie obsługi wykupu części wyemitowanych wcześniej obligacji przypadających do 

spłaty w 2015 roku, w formie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 300 000,00 zł. 

Proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały. 

 

Opinie Komisji:  

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod 

firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz 

objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowo utworzonych udziałów w Spółce. 

 

Radny M. Walczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 15 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym 

oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowo utworzonych udziałów w Spółce. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – 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 18 radnych,  

przy 16 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr XVI/131/15 

 

Ad. pkt. 10. 

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia rozkładu pracy aptek 

ogólnodostępnych z terenu powiatu jarocińskiego oraz harmonogram tygodniowych dyżurów 

aptek ogólnodostępnych terenu miasta Jarocin. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

   

P. Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zmianami), 

rada powiatu po zaciągnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu 

powiatu i samorządu aptekarskiego, ustala na danym terenie rozkład godzin pracy aptek 
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ogólnodostępnych, w szczególności w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od 

pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarocińskiego został 

pozytywnie zaopiniowany przez Burmistrza Jarocina, Burmistrza Żerkowa, Wójtów: Gminy 

Jaraczewo i Kotlin oraz Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kaliszu. W związku 

z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Opinie Komisji:  

Radny M. Walczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na swym posiedzeniu w dniu 15 grudnia br. Pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia rozkładu 

pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu jarocińskiego oraz harmonogram 

tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych terenu miasta Jarocin. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przystępujemy 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 18 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 

Na posiedzenie przybył radny Stanisław Martuzalski. 

Obrady opuścił radny Mikołaj Szymczak, Wicestarosta. 

 

Uchwała Nr XVI/132/15 

 

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

odbędzie posiedzenie Komisja Edukacji i Kultury w celu zaopiniowania autopoprawek 

Zarządu do projektu budżetu powiatu na 2016 rok. 

 

Po przerwie Rada jest nadal władna do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Ad. pkt. 11. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady 

Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Proszę o zabranie głosu P. Jacka 

Jędrzejaka Skarbnika Powiatu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – łącznie do wyemitowania przeznaczona jest kwota 

14 mln zł. W roku 2015 2.800.000 zł, w roku 2016 – 5.000.000 zł i w 2017 roku 6.200.000 zł. 

W związku z rozliczaniem bieżącego roku i oszczędnościami, które powstały w tegorocznym 

budżecie jest wniosek Zarządu, aby kwoty 1.300.000 zł nie emitować w roku 2015, ale emisję 

przesunąć na rok 2016 r. W związku z powyższym konieczna jest zmiana uchwały w sprawie 

emisji obligacji powiatowych. Wówczas w roku 2015 będzie emisja obligacji na kwotę 

1.500.000 zł, w roku 2016 - 6.300.000 zł i w roku 2017 – 6.200.000 zł. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Czy ktoś ma pytania do przedstawionego 

projektu uchwały. Nie widzę. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju.  

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
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Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. Nie widzę. 

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 18 radnych,  

przy 17 głosach „za” i jednym „przeciw” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr XVI/133/15 

 

 

Ad. pkt. 12. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2028. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – jeżeli chodzi o zmiany do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2028 wynikają przede wszystkim z dwóch 

powodów. Po pierwsze ze zmian w budżecie na 2015 rok, które mają charakter porządkujący 

dochody jak i wydatki tak, aby nasze jednostki organizacyjne mogły zrealizować swoje 

budżety do końca. Ponadto przeniesienie emisji obligacji w kwocie 1.300.000 zł z roku 2015 

na 2016 rok. W związku z powyższy na skutek tych zmian następują zmiany w WPF w 

poszczególnych latach prognozy finansowej. 

 

Opinie Komisji:  

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2028. 

 

Przechodźmy do głosowanie. 

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

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Stwierdzam, że Rada Powiatu 

Jarocińskiego w obecności 18 radnych, podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr XVI/134/15 

 

 

Na obrady wrócił p. Mikołaj Szymczak, Wicestarosta. 

 

Ad. pkt. 13. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. wraz z 

autopoprawkami. 

 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany budżetowe zawarte w projekcie 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.  
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Radny st. Martuzalski – padła informacja, że jedna z firm przekazała darowiznę na 

„schetynówkę”. Chciałbym się dowiedzieć jaka to firma i w jakiej kwocie.  

 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – to jest kwota 3.000 zł. Nie pamiętam nazwy firmy. 

 

P. H. Śmigielska – jest to firma z Zalesia.  

 

 

Opinie Komisji:  

Radny L. Bajda, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 11 grudnia br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2015 r. w zakresie działania Komisji. 

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisja Edukacji i Kultury - Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 14 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

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

działania Komisji. 

 

Radny M. Walczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 15 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

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

działania Komisji. 

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

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

 

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 podjęła uchwałę wraz z autopoprawkami 

jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XVI/135/15 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – ogłaszam 15 min przerwy. 

 

Po przerwie Rada jest nadal władna do podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć. 

 

Ad. pkt. 14. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028 Projekt uchwały stanowi załącznik nr 

13 do protokołu. wraz z autopoprawkami. 

 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego. Opinia 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - przedstawił projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028 w formie prezentacji multimedialnej. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2015 roku, z udziałem Przewodniczących 

Komisji Stałych Rady Powiatu, przy 8 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” 

pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2016-2028. Natomiast Komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia br. pozytywnie 

zaopiniowała przedłożone autopoprawki do w/w projektu. 

 

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. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych, przy 17 głosach „za”, 

przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr XVI/136/15 

 

Ad. pkt. 15. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do rozpatrzenia projektu budżetu 

Powiatu na 2016 rok. Projekt uchwały radni otrzymali w miesiącu listopadzie natomiast 

autopoprawki Zarządu podczas posiedzeń Komisji. Projekt uchwały wraz z autopoprawkami 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – budżet w 2016 roku będzie przede wszystkim 

proinwestycyjny i prorozwojowy. Znajduje się w nim około 20 inwestycji. Ponadto będą 

zabezpieczone środki własne powiatu na dwie drogi, na które powiat stara się o pieniądze 

zewnętrzne w ramach schetynówek i z programu rozwoju obszarów wiejskich. W ramach 

Schetynów do pozyskania mamy ok. 3.000.000 zł, a z programu unijnego ok. 2.500.000 zł. 

Będzie to budżet prounijny. Będą zabezpieczone środki na wkłady własne do ewentualnych 

projektów, które pojawia się na wiosnę na horyzoncie i będzie można z nich korzystać. Po 

trzecie będzie to budżet wielokierunkowi. Są to środki nie tylko na drogi, nie tylko na DPS 

czy szpital, ale również na szkoły. Więcej inwestycji, remontów i pomocy naukowych w 

naszych szkołach. Są to też inwestycje w administrację, w modernizację sprzętu, naprawę 

infrastruktury, chociażby dachu budynku urzędu, inwestycji odwlekanej przez wiele lat. 

Natomiast do szpitala już po nowym roku zakup nowej karetki. Będzie to również budżet 

bezpieczny, ponieważ spełnia wszystkie wymogi wynikające z ustawy o finansach 

publicznych zwłaszcza w zakresie obsługi zadłużenia i spełniania wskaźników. 

Zabezpieczenia finansowe kluczowych kierunków działań powiatu są tez przewidziane i 

odpowiednio zapisane. Budżet na 2016 rok jest rzeczywisty i racjonalny i jest to bardzo 

ważne tak samo jak przymiotnik pierwszy – proinwestycyjny. Plany po stronie dochodów są 

realne do wykonania, a po stronie wydatków też są zracjonalizowane, ale nie ograniczają w 

żaden sposób prawidłowego funkcjonowania ani Starostwa Powiatowego ani żadnej jednostki 

organizacyjnej. Życzę wam, abyśmy przyszłoroczny budżet, nad którym będziemy 

dyskutować i uchwalać wykonali jak najlepiej abyśmy nie bali się podejmować ambitnych i 

odważnych decyzji, takich jak otwarcie mogliśmy wczoraj okazję oglądać jak DPS. 
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P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - przedstawił projekt budżetu powiatu jarocińskiego 

na 2016 rok wraz z autopoprawkami w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacja 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Na rok 2016 przewidujemy dochody ogółem w kwocie 

65,8 mln zł, dochody majątkowe – 2,1 mln zł, a dochody bieżące – 63,7 mln zł. Jeżeli chodzi 

o wydatki będzie to kwota 70,7 mln zł, wydatki majątkowe – 10,4 mln zł, wydatki bieżące – 

60,3 mln zł. 

 

Opinie Komisji:  

Radny L. Bajda, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

budżetowej. W projekcie budżetu znajdują się takie elementy jak rewitalizacje parków 

zarówno w Górze jak i w Kotlinie. Są to ciekawe obiekty przyrodnicze stanowiące własność 

powiatu.  Fundusze pochodzące z ochrony środowiska z opłat i kar, powinny do ochrony 

środowiska wracać. Byłem obecny na posiedzeniu komisji wspólnej Budżetu i też wszyscy 

głosowali „za”.  

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisja Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji 

i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2016 rok.  

 

Radny M. Walczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 24 listopada głosowała za pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu budżetu na 2016 rok. 

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2015 roku, z udziałem Przewodniczących 

Komisji Stałych Rady Powiatu, 8 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 

powiatu na 2016 rok.  

Ponadto Komisja Budżetu i Rozwoju podjęła wniosek zgłoszony przez radnego Teodora 

Grobelnego do projektu budżetu 2016 roku: 

„Zmiana nazwy zadania o brzmieniu Budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina 

dł. 115 m na nazwę Budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina o dł. 120 m oraz budowa 

chodnika między ulicą Szkolną a ulicą Sportową o dł. 80 m.” 

Natomiast Komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia br. pozytywnie zaopiniowała 

przedłożone autopoprawki do w/w projektu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie 

możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński. Stanowisko stanowi załącznik nr 

18 do protokołu. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – przedstawił stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie 

opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych. 

Stanowisko stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

W dyskusji glos zabrali: 

Radny L. Grobelny – w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Po stronie 

dochodów projekt budżetu na 2016 rok przewiduje kwotę 65.754.500 zł, czyli jest większa 

w stosunku do roku 2015 o ok. 2.618.000  zł. Wydatki zaplanowano na 70.701.024 zł, czyli 

o 3.072.923 zł większe niż w 2015 r. w tym wydatki majątkowe 10.435.500 zł. Co ważne 

deficyt budżetowy w kwocie 4.946.524 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji 

papierów wartościowych. Ważna informacją jest limit zobowiązań 9.300.000 zł z pożyczek i 
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kredytów. Wydatki w poszczególnych działach są porównywalne z 2015 z kilkoma 

wyjątkami. Znaczny wzrost przewiduje się w dziale 600 Transport i łączność. Było w roku 

2015 3.393.746 zł a jest 12.367.600 zł na rok 2016, czyli wzrost o 8.383.854 zł(w tym 

wydatki inwestycyjne 7.800.000 zł). O 745.442 zł nastąpi wzrost wydatków na administrację 

publiczną. Wydatki oświatowe 28.208.980 zł są o 302.226 zł większe od 2015 r., a doliczając 

wszystkie wydatki związane z kształceniem powoli zbliżamy się do pełnego wykorzystania 

subwencji oświatowej. Znacząco zmniejsza się kwota w dziale 852 pomoc społeczna 

o 7.526.998 zł w związku z oddaniem Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. Wielka 

tajemnicą z wielkimi wątpliwościami będzie ochrona zdrowia. Zaplanowano tutaj 1.758.982 

zł w tym 60.000 zł szpitale ogólne. Jednak do końca nie wiemy, czy Spółka Szpital 

Powiatowy w Jarocinie będzie w stanie się samofinansować i czy co kwartał nie staniemy 

przed koniecznością dofinansowywania jej działalności. Podsumowując: budżet jest śmiały, 

odważny, podejmuje kolejne wyzwania a bilansuje się dzięki wyemitowaniu obligacji. Cieszą 

nas planowane projekty i inwestycje w dziale Transport i Łączność oraz przewidywane 

wpływy środków z zewnątrz na nie. Liczymy, że w kolejnych latach gminy ościenne w 

jeszcze większym stopniu skorzystają z tych funduszy po wykonaniu projektów. Liczymy na 

dobrą, partnerską i zrównoważoną współpracę z tymi gminami. Cieszy nas zakończenie 

inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie i wykonanie największych remontów w 

szkołach (dachy, sale gimnastyczne, na które nie będzie potrzeba przeznaczać środków 

finansowych. Dwie sprawy niepokoją: niejasna sytuacja finansowa Spółki Szpital Powiatowy 

w Jarocinie i brak konkretnych, rzetelnych wyliczeń kosztów z ich strony, czy sobie poradzą. 

Nie wiemy też nadal, co ze spłatą  obligacji na rozbudowę szpitala pozostałymi do spłacenia. 

Niepokoi wzrastające zadłużenie powiatu, bo jak z prognozy wynika w 2016 r. będzie 

12.565.546 zł, ale 17.414.289 zł w 2017 r., który to dług trzeba będzie spłacać w latach 

następnych. Biorąc pod uwagę przeważające dobre strony budżetu i przytoczone wątpliwości 

Klub Radnych PSL postanowił poprzeć budżet na 2016 rok i będzie głosował za jego 

przyjęciem. 

 

Radny L. Mazurek – w planach budżetowych suma 600 tys. zł na szpital to jest za niska. Pan 

Prezes nie jest w stanie powiedzieć obecnie, jakie będą wysokości kontraktów i będzie tak jak 

w tym roku, że w budżecie będzie inna kwota, a potem o 600 tys. zł p. Prezes się zwraca.  

 

Radny St. Martuzalski – dzień szczególny, co roku o tej porze samorządy podejmują 

najważniejsze rozstrzygniecie, uchwałę budżetową, która kreśli plan działań na następny rok, 

rok 2016. Usłyszeliśmy od p. Starosty pozytywne hasło może nie „damy radę”, ale będziemy 

się rozwijać”. Mam pytanie, czy ten rozwój spłynął z bilbordów czy tym rozwojem, który 

wchodził nam do każdej lodówki, że ten rozwój spłynął z bilbordów i teraz trudno doszukać 

się rozwoju, bo byliśmy kłuci w oczy tym rozwojem, który wchodził nam do każdej lodówki. 

Dzisiaj już tego rozwoju nie ma, więc pozostają zapewnienia p. Starosty z tej mównicy, że ten 

rozwój nastąpi. Mam pewne wątpliwości, bo trudno mówić o rozwoju, kiedy na wydatki 

inwestycyjne, jedne z największych dla mieszkańców powiatu, to infrastruktura drogowa, jest 

około 10 % wydatków na inwestycje. Czy tym poziomem można określić rozwój - mam 

pewne wątpliwości, biorąc pod uwagę wydatki inwestycyjne innych samorządów 

powiatowych. Nie będę się wypowiadał, co do samej struktury budżetu, od tego jest 

Regionalna Izba Obrachunkowa, która jasno i dobitnie wskazała, że budżet został 

przygotowany prawidłowo. Zdziwienie radnego Teodora Grobelnego, że w przyszłych latach 

od następnego roku będą rosły zobowiązania jest chyba nie na miejscu. Szanowni państwo 

głosowaliście za emisją określonej puli środków, które będą obciążeniem w następnych 

latach. W dziale 750 rozdział 75020 zapisaliście państwo środki na zakup samochodu. Chcę 

przypomnieć kilka lat temu słynną dyskusję, jak oszczędzając na wydatkach inwestycyjnych 
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sprzedawano samochód. Zrobiono z tego temat pijarowski. Dzisiaj okazuje się, że ten 

samochód jest potrzebny, choć niekoniecznie dla starosty, ale jest potrzebny w Starostwie, 

aby urząd mógł lepiej i efektywniej pracować. Myślę, że z pozycji Komisji Rewizyjnej i 

Komisji Budżetu warto zwrócić się do Zarządu o podobne wyliczenia odnośnie kosztów 

nowo zakupionego samochodu, tak jak były przedstawione koszty podczas zbywania 

poprzedniego samochodu, który był własnością powiatu. Chciałem nawiązać do wniosku, 

który złożyłem na Komisji Budżetu odnośnie podniesienia bezpieczeństwa na drogach 

powiatowych, szczególnie tych drogach, które już dzisiaj możemy to dostrzec, które są 

obciążone w znaczący sposób ruchem samochodowym. Mówimy tu o łączniku ul. Batorego, 

Chrobrego, Podchorążych. Chodzi o wydatki na chodniki, które na tych ciągach drogowych 

miały miejsce. Szczególnie ul. Malinowskiego i Podchorążych, na które znalazły się środki w 

budżecie i chwała Zarządowi, że dostrzegł taką potrzebę. W mojej ocenie jest to kwota nie 

wystarczająca i nie potwierdziły się słowa wicestarosty Szymczaka, że kwota ta będzie 

uzupełniona o środki, które zostaną przekazane z jarocińskiego budżetu osiedlowego, bo 

społeczeństwo tego osiedla zadecydowało, że inne zadanie będzie realizowane z tych 

środków. Nie będzie możliwości przekazania tych środków i przypominam, że jest to kwota 

170 tys i w mojej ocenie jest ona niewystarczająca. Być może wystarczy, ale obecnie 

uważam, że będzie tych środków za mało. Jest prośba do Zarządu, że jeżeli po przetargu by 

się okazało, że tych środków będzie brakować, to Zarząd dzisiaj powinien deklarację złożyć, 

że dołoży środki na to zadanie. Nie są to jedyne mankamenty na drogach powiatowych, jeżeli 

chodzi o odpowiednią jakość chodników, bo takich ciągów jest znacznie więcej. Złożyłem 

wniosek na Komisji Budżetu o zmiany w projekcie budżetu i wykreślenie zadania w dziale 

600 rozdział 60014 „budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą 12”. Nie będę powtarzał 

argumentów, bo były podnoszone, jeśli chodzi o to rozwiązanie, wcześniej mówiliśmy 

wielokrotnie o tym. Wydatek ten jest określany przez mieszkańców powiatu jako fanaberia, w 

momencie kiedy będzie wybudowana obwodnica. Słychać głosy, że ta inwestycja forsowana z 

innych przyczyn. W mojej ocenie zapis odnośnie środków na dokumentację jest na tyle nie 

odpowiedni, jako że wskazywałem, że w kontrakcie województwa wielkopolskiego w 

zadaniach kluczowych ta inwestycja nie figuruje. W mojej ocenie i z informacji, które w 

ostatnim czasie posiadłem wynika, że zmiany w kontrakcie wojewódzkim są niemożliwe. 

Jeżeli dzisiaj mamy wydatkować kwotę niebagatelną, jeśli chodzi o budżet powiatu, prawie 

400 tys. zł na kupno papierów, które będą zalegały w szufladach to należałoby się zastanowić 

czy tych środków nie wykorzystać na podniesienie bezpieczeństwa na tych ciągach 

drogowych, gdzie jest to nieodzowne. Jest jeszcze jedna wątpliwość, bo z informacji Powiat 

Jarociński to li tylko dwie gminy. Bo nie widzę w nakładach inwestycyjnych, poza drobna 

kwotą 100 tys. zł dla Gminy Żerków, nie widzę środków dla społeczności dla gminy 

Jaraczewo i Żerków. Kotlin jest dopasiony, dlatego koledzy z Kotlina są zadowoleni. Powiat 

Jarociński to nie tylko Jarocin i Kotlin. To są również dwie pozostałe i gminy i należałoby je 

w podobny sposób traktować. Reasumując, to jest wasza decyzja, bo zdaję sobie sprawę, że 

dzisiaj to jest moje wołanie na puszczy i mój głos ma dzisiaj taką wagę, jaką ma, decyzję i tak 

podejmiecie., Ta decyzja jednak powinna być korzystna dla wszystkich mieszkańców 

powiatu. Bez względu na to jak nasz klub będzie podejmował decyzję, bo podjęliśmy decyzję, 

że każdy z nas będzie indywidualnie głosował nad tym ważnym dokumentem. Nie może być 

tak, ze klub czy jakaś inna organizacja ma radnemu wskazywać jak ma się zachowywać w 

tym szczególnym momencie. Odpowiedzialność przed naszymi mieszkańcami i przed naszym 

sumieniem powinno decydować, jakie rozstrzygnięcie każdy radny podejmie. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – panie radny Martuzalski przez pół roku ze spokojem 

i z cierpliwością wsłuchiwałem się w pana wystąpienia czy zarzuty w stosunku do nas. Po 

tym, co powiem może mnie pan od prostaka, kmiota, plebsa na facebooku wyzwać. Odniosę 
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się do kilku punktów. 10% na inwestycje. Był pan radnym, burmistrzem, starostą, w 

samorządzie był pan wszystkim: sołtysem, przewodniczącym osiedla, nie wiem może pan był. 

Wie Pan, że budżet musi być racjonalny. Nie sztuka jest, nie chce mi się otwierać budżetu 

gminy z przed kilku lat, wpisać fikcyjne dochody ze sprzedaży spółek. Nie w tym rzecz, nie 

czas na populistów. To pan dwa razy z rzędu nie dostał absolutorium jako burmistrz. Auto – 

tak miał pan szofera, miał pan limuzynę. Samochód, który chcemy kupić do Starostwa, nie 

wiem czy nie ma pan takiej wiedzy czy pan udaje, to zastępcze auto nowe, dla rozpadającego 

się grata, jakim muszą jeździć pracownicy Referatu Dróg Powiatowych dopilnowując naszych 

dróg. Mamy wycenione auto u p. Dutkiewicza na około 45 tys. zł brutto. Kwota ta będzie 

pochodzić ze sprzedaży ciągnika siodłowego po Zarządzie Dróg Powiatowych, gdzie za 

ciągnik otrzymamy ok. 100 tys. zł, więc jeszcze prawie 50 tys. zł zostaje w kieszeni Powiatu. 

Dwa – niewystarczająca czy niedoszacowana kwota na chodniki na osiedlu, na którym pan 

mieszka. Powiat Jarociński to nie tylko jedna, dwie czy trzy gminy, to cztery gminy i 

pieniędzy w ramach budżetu musi wystarczyć dla wszystkich. Łącznik 11 i 12, wiadukty były 

nie do zrealizowania według niektórych samorządowców, Dom Pomocy Społecznej też. Jakie 

są fakty wszyscy wiemy. Co do łącznika, powiem tylko tyle, chyba, że żyjemy w dwóch 

różnych światach albo ludzie kłamią, że to jest potrzebne, bo całe miasto stoi w korkach. Rok 

temu blisko 10 tys. ludzi dało temu poparcie, głosując na program Ziemi Jarocińskiej, gdzie 

ten łącznik był sztandarową inwestycją, najważniejszą do zrealizowania przez samorząd 

gminny i powiatowy. To nie jest tak, że powiat tworzą dwie gminy, bo mamy radnych ze 

wszystkich gmin, którzy z nami współpracują i z nami głosują. Nie jest to żaden przymus, 

tylko efekt współpracy, rozmów i ludzkiego, zwykłego szanowania drugiej strony. Gdyby pan 

zechciał zajrzeć do projektu budżetu na przyszły rok, to są tam zabezpieczone pieniądze na 

wykonanie dokumentacji technicznych też w innych gminach, środki zewnętrzne, które trzeba 

pozyskać. Zastanówmy się, czy będziemy współpracować i pchać powiat wspólnie czy 

będziemy szukać argumentów i dyskutować. 

 

Radny M. Walczak – gdyby wszyscy mówili, że się nie da, to Generalna Dyrekcja powinna 

wykonać to co zrealizował powiat i to całkowicie za darmo. 

 

Radny L. Bajda – powiem parę rzeczy ad vocem i może się to nie wszystkim spodoba. 

Radny się spóźnia, 1, 5 godziny na sesję, nie usprawiedliwia się ani u Przewodniczącego ani u 

mnie. Później tworzy tu jakieś wymysły. Pamiętam, jak była Komisja Budżetu to siedział ze 

spuszczoną głową i milczał, a teraz od razu radość twórcza na temat budżetu. Gdzie jesteśmy? 

Pytam się, o jaki interes chodzi? Prasa pomału ma już wyczucie i nie będzie nagłaśniać ludzi, 

którzy chcą na sesji się pokazać. Dyskusja trwa ewidentna i naprawdę trudna na komisjach. 

Po to są komisje, a nie ktoś się budzi, przychodzi tutaj i daje nam wskazówki. Gdzie Pan był? 

 

Radny St. Martuzalski – co do wystąpienia p. Bajdy, nie będę się w ogóle odnosił, bo trudno 

skomentować. Pouczać to nie tu i nie w tym miejscu. Drogi panie Starosto do pana inwektyw 

w moją stronę też nie będę się odnosił, bo to uwłacza radnemu a staroście tym bardziej. Może 

rozumie pan to może nie, z racji młodego wieku. Trudno może panu w pewnych sytuacjach 

zachować się tak, jak starosta powinien się zachować. Natomiast chciałem panu drogi panie 

zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o wiadukty poszliście przetartym szlakiem i nie ze środków 

zewnętrznych, tylko środki na przebudowę wiaduktów i kawałek odcinka pochodziły 

z Ministerstwa Infrastruktury i Transportu ze specjalnej rezerwy na obiekty inżynieryjne. To 

są stosunkowo łatwe pieniądze w stosunku do środków unijnych czy z innych projektów. 

Proszę nie wprowadzać radnych w błąd. Jeśli chodzi o środki unijne ma pan rację, tylko nie 

powiedział pan o jednym szczególe, o tym, o czym ja wskazałem i mówiłem również na 

Komisji Budżetu, że kontrakt wojewódzki jest nie do ruszenia. Państwo wskazaliście, że z 
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tego źródła będzie dofinansowanie, a nie ma takiej możliwości. Obojętnie jak będzie Pan 

zaginał rzeczywistość. Być może dzisiaj jest dobry moment, by p. Starosta i Zarząd wskazał 

inne źródło zasilania tego projektu. Jeżeli nie ma innego źródła, to obojętne, jakie argumenty 

będziecie państwo wyciągać, wskazywać, bez względu na to, jakie inwektywy w moja stron 

będziecie kierować, toto i tak nic nie da, bo tych środków nie będzie, nie uda się zrealizować 

tej wielce oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji a 400 tys. zł będzie kisło w szufladach. 

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – składam wniosek formalny o zamkniecie 

dyskusji. Proszę o przegłosowanie.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poddaje wniosek pod głosowanie. Kto jest za 

zamknięciem dyskusji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 

Stwierdzam, że dwie osoby się wstrzymały. 

 

Dyskusja została zamknięta. 

 

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

uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami.  

Poddaję projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r. wraz 

z autopoprawkami 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 19 radnych,  

przy 1 głosie ”przeciwnym” i dwóch głosach „wstrzymujących się” budżet wraz z 

autopoprawkami został uchwalony. 

 

Uchwała Nr XVI/137/15 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – jako szef Rady gratuluję Zarządowi za 

przedstawienie projektu i uzyskania akceptacji. Czego życzyć? Życzę by to wszystko 

zrealizować i jesteśmy krok dalej. 

 

Ad. pkt. 16 

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

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych 

komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Uchwała związana jest z rezygnacją radnego Pana Teodora Grobelnego z prac w Komisji 

Edukacji i Kultury.  

 

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 19 radnych, podjęła uchwałę 

jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XVI/138/15 
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Ad. pkt. 17 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – informuję, że między sesjami nie wpłynęła żadna 

interpelacja ani zapytanie ze strony radnych. Czy dziś będzie składana interpelacja bądź 

zapytanie? Nie widzę. 

 

Ad. pkt. 18 

Nikt z radnych nie złożył wniosku ani oświadczenia.  

 

Ad. pkt. 19 

Nikt nie zabrał głosu w ramach wolnych głosów i wniosków. 

 

Ad. pkt. 20 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – proszę wstępnie przygotować się, że ostatnia sesja 

w tym roku odbędzie się 28 grudnia o godz. 15.00. 

W imieniu swoim pragnę złożyć wszystkim radnym życzenia z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia wszystkim radnym, Kierownikom, Dyrektorom i zaproszonym gościom 

z p. Burmistrzem na czele wesołych świąt Bożego Narodzenia, przeżycia ich w zdrowiu. Ten 

rok jest różny dla nas, raz jesteśmy na wozie raz pod wozem. Ważne, że ten wóz jedzie do 

przodu, że jest nam dane to wszystko przeżyć. Zapomnijmy o wszystkich problemach, 

zaproście Pana Jezusa do swoich serc.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – w imieniu Zarządu przyłączę się do życzeń, 

wypoczywajmy wśród bliskich, wśród znajomych. Odetchnijmy od codziennych spraw 

i skupmy się nad tym, co w życiu ważne, o czym zapominamy, przeżyjmy głęboko te Święta. 

Zobaczymy się zaraz po Świętach, tuż przed Sylwestrem. Życzę w imieniu Zarządu  

i własnym wesołych Świąt, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. 

 

Ad. pkt. 21 Zakończenie obrad. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

zamykam obrady XVI Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 18.10. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 

 

Protokołowały :  

Ewa Wielińska 

 

Agnieszka Przymusińska 

 

 


