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Protokół nr XVIII/16 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 04 lutego 2016 r. w godz. od 15:00 do 17:00 

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Obrady XVIII 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. 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 

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

obrad XVIII sesji Rady Powiatu został Państwu radnym podany w zawiadomieniach 

o zwołaniu sesji.  

Zwracam się o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie nadania imienia 

Domowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie.  

Proponuję, aby ten projekt uchwały rozpatrzyć w punkcie 16, a kolejne przesuwają się 

o jeden. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania 

zmiany w porządku obrad. Zmiana została zaakceptowana jednogłośnie. 

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt. 2. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – protokoły z XVI i XVII sesji Rady 

Powiatu były wyłożone do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22 od dnia 

01 lutego 2016 r. w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie wpłynęły do nich żadne 

poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokoły z obrad XVI i XVII sesji 

Rady Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3. 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po 16 sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V Kadencji. W okresie pomiędzy sesjami 

odbyło się 8 posiedzeń Zarządu w dniach 17, 21, 22 i 30 grudnia oraz 12, 14, 26 stycznia 

a także 3 lutego w przerwie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. Nie będę czytał całego sprawozdania, ponieważ jest bardzo 

obszerne. Zostawię je do wglądu i każdy będzie mógł się zapoznać. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – otwieram dyskusję.  

 

Radny St. Martuzalski – bardzo dobra propozycja, którą należy pochwalić. Przyspieszy to 

nasze obrady. Mam pytanie, nie ukrywam, kieruję się troską o Pana Starostę. Nie do końca 

potrafię zrozumieć, a posługując się swoim doświadczeniem jak i poprzednika Starosty 

Wąsiewskiego, kiedy funkcjonowaliśmy w ramach Zarządu 5 osobowego, w tym dwie osoby 

etatowe. Od jakiegoś czasu, mimo zapowiedzi wyborczych, że Państwo będziecie 

funkcjonować w ramach 3 osobowego zarządu etatowego, funkcjonujecie jako 5 osobowy 

Zarząd, w tym dwie osoby nieetatowe. Moje zdziwienie dopadło mnie, kiedy usłyszałem, i to 

jest to pytanie, czy Pan Starosta sobie nie radzi, czy ma problemy ze zdrowiem, bo nadmiar 

pracy czy zakres obowiązków Starosty czy Zarządu się nie zmienił. Dowiedzieliśmy się, że 
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Pan Starosta zafundował sobie asystenta. Z pozycji Komisji Budżetu chcielibyśmy 

dowiedzieć się, w jaki sposób obciąży to budżet powiatu. Jak Państwo wspominaliście 

wcześniej, o każdą złotówkę dbacie. W założeniach, jakie były przedstawione w budżecie  

i w tych przedsięwzięciach na ten rok tego typu rozwiązań nie było. Więc jak to jest, czy 

zdrowie szwankuje czy nie radzi Pan sobie, że aż dwie osoby są potrzebne do pomocy przy 

realizowaniu tych samych zadań, które wykonywaliśmy w poprzednich kadencjach? 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – dziękuję za szczególną troskę w stosunku do mojej 

osoby. Jestem niezmiernie zobowiązany. Z tego, co pamiętam, za Pana kadencji jako Starosty 

w kancelarii pracowały bodajże co najmniej 2 osoby. Czy Pan wie, że od dłuższego czasu,  

w związku ze zmianami kadrowymi, ja zastałem sytuację, gdzie był jeden pracownik 

obsługujący cały sekretariat, korespondencję, Zarząd, pisma i wiele innych rzeczy.  

Asystent Zarządu, który jest w Starostwie Powiatowym, to nie jest osoba na posyłki czy 

specjalne życzenia Pana Starosty. To jest osoba, która obsługuje cały zarząd, pracę 

sekretariatu i bieżącą działalność też promocyjną. Uprzedzę kolejne Pana pytanie.  

Chciałbym poinformować, że Zarząd Powiatu podjął decyzje, że nie będziemy nabywać drogą 

kupna nowego pojazdu osobowego, ponieważ czeka nas przeprowadzka Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie do budynku dworca, będą tam lepsze warunki do 

pracy i do obsługi mieszkańców. Wiąże się to z tym, że Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie dysponuje samochodem zakupionym 7 lub 8 lat temu w ramach projektu, projekt już 

się skończył i samochód nie jest tak potrzebny jak w czasach realizacji tego projektu.  

Jest to Seat Cordoba, który ma przejechane 50 tys. kilometrów, garażowany, dlatego 

posiąwszy tą wiedzę jako Zarząd, że jeśli jest taki samochód z garażem to trzeba go do końca 

wyeksploatować. Odstępujemy od kupna nowego samochodu, mało tego, aby pomóc 

pracownikom Referatu Dróg, aby nie musieli wyjeżdżać tak często na drogi powiatowe 

dokonując pomiarów, skrętów, skrzyżowań itd. wraz z pomocą Pana Kierownika Sobczaka 

instalujemy oprogramowanie, które będzie powiązane z naszą bazą geodezyjną, dzięki temu 

Referat zaoszczędzi nie tylko czas, ale i pieniądze. Wiele czynności pracownicy będą mogli 

wykonać bezpośrednio z komputera. Jeszcze dwa ogłoszenia. Uruchomiliśmy pilotażowy 

testowy, rok próbny, jeśli chodzi o program usuwania azbestu, czas do realizacji tego 

programu jest odległy. Na ten rok przewidzieliśmy kwotę 30 tys. zł. Można starać się  

o dofinansowanie do 3 tys. zł na usunięcie azbestu i jego utylizację. Jest to program 

pilotażowy, chcemy jako Zarząd zapoznać się z poziomem zainteresowania mieszkańców, 

jeśli będzie ono duże to w przyszłym roku zwiększymy środki na ten program.  

Chcemy poinformować, że dzisiaj dyskutowaliśmy nad zagadnieniem z Panią Dyrektor 

Honorata Smigielską i Panem Kierownikiem Sobczakiem, będziemy starali się namawiać 

mieszkańców powiatu do programu scalania gruntów, program rozwoju obszarów wiejskich 

stwarza nam możliwości, aby 100% środków potrzebnych pozyskać na to działanie.  

Są tam pieniądze na infrastrukturę towarzyszącą, czyli scalając grunty możemy właścicielom 

zrobić wjazd na pole, przełomy, mostki, albo stworzyć je, jeśli ich jeszcze nie ma.  

Wszystko zależy od tego czy będą chętni. Jeśli będą chętni chcemy w tym kierunku działać. 

 

Radny St. Martuzalski – bardzo mnie cieszy ta informacja, że Zarząd odstąpił od zakupu 

następnego, w mojej ocenie, nie do końca potrzebnego, i tu należy pochwalić Zarząd za 

rozsądną decyzję. Nie jesteśmy tylko od tego, żeby wszystko krytykować.  

Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej, bo otrzymaliśmy nową informację, że 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma być przeniesiony do budynku Dworca.  

Tu mam większą wiedzę na temat tego projektu o dworcu od pozostałych radnych, ponieważ 

w poprzedniej kadencji udało się podpisać porozumienie z PKP i w związku z tym Dworzec 

został wyremontowany. W umowie jednak była klauzula, która mówiła, że te środki 
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niebagatelne ponad 5 mln zł zostaną pozyskane ze środków zewnętrznych przez PKP, ale pod 

jednym warunkiem, że samorząd Jarocina wykorzysta jedną powierzchnie na cele 

administracyjne. Tak się stało. Została tam umieszczona Straż Miejska. Wiąże się to, nie ma, 

co się oszukiwać z obciążeniami, bo jest tam niewygórowany czynsz, ale jest. Będzie to 

skutkowało tym, że PCPR a co za tym idzie powiat też będzie musiał płacić za wynajem tego 

lokalu. Mając na względzie to, że budynek, w którym obecnie mieści się placówka jest 

własnością powiatu. Przypominam, że w kadencji 2006-2010 został on nabyty od spółdzielni 

inwalidów. Zarządcą jest PCPR. Mam pytanie, jeżeli taka jest decyzja Zarządu, to, jakie są 

plany odnośnie powierzchni na parterze w tym budynku na Szubiankach, bo nie wydaje mi 

się, żeby obiekt stał pusty w tym czasie? 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – dlaczego taka decyzja a nie inna, szerzej będzie mógł 

Pan Dyrektor Maćkowiak z Zespołu Szkół Specjalnych się wypowiedzieć. Szkoła Specjalna 

bardzo dobrze funkcjonuje, kadra robi wspaniałe rzeczy, tylko mają jeden podstawowy 

problem - brak powierzchni, na to by się móc dalej rozwijać i zaspokajać potrzeby  

i dysfunkcje dzieci, z którymi pracują i im pomagać w jak najlepszy sposób. Znając ten 

problem, który już coraz głośniej Pan Dyrektor w naszą stronę artykułował, pojawiła się 

możliwość, skorzystania z wolnych pomieszczeń na Dworcu po zlikwidowanej Straży 

Miejskiej. Postanowiliśmy jako Zarząd zwolnić pomieszczenia PCPR na rzecz Szkoły 

Specjalnej. PCPR też potrzebuje więcej miejsca, brakuje pomieszczeń i na dokumenty  

i na obsługę mieszkańców, którzy kotłują się jeden na drugim. Nowy obiekt będzie lepiej 

dostosowany do osób niepełnosprawnych, jest winda. Zresztą Pan Radny wie, bo zna ten 

wyremontowany obiekt. Na temat szczegółów i szczegółowych kosztów będzie mógł 

wypowiedzieć się Członek Zarządu p. Drzazga. On negocjuje z koleją warunki tego 

kontraktu. Warunki są jeszcze negocjowane, ale wielkość czynszu i opłaty nie są na tyle duże, 

aby były paraliżujące czy dla budżetu PCPR czy dla budżetu powiatu. Jest to korzystniejsze 

rozwiązanie, czyli tani wynajem w centrum miasta, niż wykup jakiejkolwiek nieruchomości 

na rynku czy nakłady inwestycyjne w jakąś nieruchomość. Nawet nie posiadamy takiej 

nieruchomości, którą moglibyśmy szybko przystosować na potrzeby PCPR. Długotrwały 

wynajem w tej sytuacji jest najkorzystniejszy. 

 

Radny St. Martuzalski – dziękuję i uważam, że cel bardzo dobry. Szkoła Specjalna boryka 

się z trudnościami. Dzieciaków, które potrzebują ze strony szkoły pomocy jest coraz więcej. 

W tamtych latach wydawało się, że powierzchnia wystarczająca, ale okazuje się, że to nie tak. 

Powiem w ten sposób, ratujemy w ten sposób gminę, bo jeżeli chodzi o trwałość projektu, 

który PKP realizował i zobowiązania gminy, by korzystała z powierzchni na cele 

administracyjne. W sytuacji, że gmina nie będzie z tego korzystała, to mogłoby się to różnie 

skończyć. Mogę podpowiedzieć Zarządowi, jeśli Państwo chcecie skorzystać z rady to będę 

zadowolony i mieszkańcy będą zadowoleni, że w zamian za to gmina powinna nam się 

odwdzięczyć, że nie będzie problemów w najbliższej przyszłości z kontynuacją projektu. 

Może w jakiejś części gmina weźmie na siebie ciężar przy realizacji zadania, nad którym 

wczoraj debatowaliśmy dość długo, czyli przystosowaniu szpitala do standardów 

wymaganych przez Ministra Zdrowia. Myślę, że jest to dobra karta przetargowa, żeby gmina 

mogła nas wspomóc.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – tak naprawdę to gmina pomogła nam, bo z ich 

nakładami inwestycyjnymi w tegorocznym budżecie, możliwościami spółek komunalnych i 

innych jednostek organizacyjnych, to te kilkaset metrów na Dworcu to jest nie problem, żeby 

zagospodarować. Większy problem, który udało się na szczęście rozwiązać, JFPK miało 

z wyremontowanym dworcem na PKS. Natomiast odnośnie szpitala, jesteśmy o krok dalej 
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i chcemy jako koalicja rządząca zaproponować wszystkim czterem gminom udział 

w modernizacji szpitala. Szpital nie żyje w próżni, tylko służy wszystkim mieszkańcom 

powiatu. Jest jeszcze jeden pomysł do sfinansowania, jest jeszcze jedna fajna alternatywa, 

która nie będzie kosztowna dla powiatu, ale wymierna w korzyściach dla nas. Powiem na 

następnej sesji poświęconej szpitalowi. 

 

Radna B. Włodarczyk – w nawiązaniu do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu i do 

tego, co przed chwilą się stało. Pan Starosta przekazał całe sprawozdanie do wglądu przez 

radnych. Ten punkt mógłby być zawsze przekazywany wcześniej. Za chwilę będziemy mieć 

przekazywane materiały elektronicznie. Wnioskowałabym, nie wiem czy to jest możliwe, być 

może nawet w Statucie powinno być zapisane, Pan Radca nam może powiedzieć tak czy nie, 

żeby to sprawozdanie zawsze było nam podawane wcześniej. Radnych będzie dotyczył 

obowiązek przejrzenia tego sprawozdania i jeśli będą pytania, to wtedy zgłaszamy je na sesji. 

O tyle minut czas sesji się skróci. Nie wiem czy może to być zrobione tak ad hoc, czy musi 

być naniesione do statutu.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – oczywiście jest to kwestia formalna do sprawdzenia, 

jeśli będzie wymagana zmiana Statutu, to nie będzie problemu. Nawet lepiej, jeśli 

wykorzystamy możliwości, jakie da nam oprogramowanie, tablety. Każdy z Państwa będzie 

miał czas, żeby się zapoznać z materiałami, ja chętnie odpowiem na pytania i rozwieję 

wszelkie wątpliwości. Będzie lepszy efekt, niż sztampowe odczytanie na sesji.  

Pytania zwykle rodzą się później. Chodzi o to, żeby ułatwiać a nie utrudniać.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ja mam taki mały problem, bo 

sprawozdanie to nie jest tylko dla Państwa Radnych, ale dla wszystkich zaproszonych gości. 

Nie widzę problemu, żeby jednak w skrócie przedstawić. Stoję na stanowisku, niech wszyscy 

wiedzą, czym się Zarząd zajmuje. Od przyszłego miesiąca, zmienimy i sesję przez tablety 

poprowadzimy i w ogóle nie przyjeżdżajcie. W skrócie będzie przedstawione, nic się nie 

stanie. Naszym obowiązkiem jest być, przyjechać i służyć społeczeństwu. Nic się nie stanie, 

że Pan Starosta 10 minut dłużej będzie mówił. Ja lubię posłuchać. Prosta akademicka zasada, 

że część jest wzrokowcami, a część musi słyszeć. 

 

Ad. pkt. 4. 

P. Starosta, Bartosz Walczak – przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję Panu Staroście, czy ze strony 

Państwa radnych są pytania? Nie widzę. W związku z powyższym stwierdzam, że 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 r. zostało przez 

Szanowną Radę przyjęte.  

 

Wysoka Rada sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przyjęła. 

 

Ad. pkt. 5 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt to sprawozdania 

z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2015 rok. Szanowni Państwo, te 

sprawozdania otrzymaliście Państwo w materiałach sesyjnych, ponadto były one szczegółowo 

omawiane na poszczególnych Komisjach. Czy ze strony Państwa Przewodniczących 

poszczególnych Komisji są jeszcze jakieś dodatkowe uwagi? Czy ze strony Państwa radnych 
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są pytania do Przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego? Nie widzę.  

W związku z powyższym stwierdzam, że Rada sprawozdania Komisji przyjęła. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju za 2015 rok stanowi załącznik  

nr 7 do protokołu. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za 2015 rok stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji i Kultury za 2015 rok stanowi załącznik  

nr 9 do protokołu. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2015 rok stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 6. 

Radna Bronisława Włodarczyk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2015 rok. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Wysoka Rada sprawozdanie przyjęła. 

 

Ad. pkt. 7. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu - Przystępujemy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2016 – 2018. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

P. Przemysława Masłowskiego, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Jarocinie – omówił projekt uchwały.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Proszę o opinie 

Komisji.  

 

Opinie Komisji: 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 – 2018. 

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej na lata 2016 – 2018. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

Czy ktoś chce 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. 
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Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych,  

przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XVIII/143/16 

 

Ad. pkt. 8. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu - Kolejny punkt porządku obrad 

przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80 – 557 Gdańsk. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Proszę o omówienie projektu p. Alicję Staniszewską, Głównego Specjalistę ds. gospodarki 

nieruchomościami. 

 

P. Alicja Staniszewska, Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami – omówiła 

projekt uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Proszę o opinie 

Komisji.  

 

Opinie Komisji: 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na 

rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 

130, 80 – 557 Gdańsk. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

Czy ktoś chce 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 19 radnych,  

przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XVIII/144/16 

 

 

Ad. pkt. 9. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu - Przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty  

od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 

Proszę o omówienie projektu uchwały p. Alicję Staniszewską, Głównego Specjalistę 

ds. gospodarki nieruchomościami. 

 

P. Alicja Staniszewska, Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami – omówiła 

projekt uchwały. 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Proszę o opinie 

Komisji.  

 

Opinie Komisji: 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej 

z tytułu trwałego zarządu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

Czy ktoś chce 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 19 radnych,  

przy 18 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XVIII/145/16 

 

 

 

Ad. pkt. 10 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu - Kolejny punkt porządku obrad 

przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie oddania  

w użyczenie Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie Spółce z o.o. nieruchomości położonej  

w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Proszę o omówienie projektu uchwały p. Alicję Staniszewską, Głównego Specjalistę 

ds. gospodarki nieruchomościami. 

 

P. Alicja Staniszewska, Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami – omówiła 

projekt uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Proszę o opinie 

Komisji.  

 

Opinie Komisji: 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie oddania w użyczenie Szpitalowi Powiatowemu w Jarocinie 

Spółce z o.o. nieruchomości położonej w Jarocinie. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.  

 

Radny W. Kwaśniewski – chciałem dodać jedno zdanie. Na wczorajszej Komisji Zarząd 

obiecał, że do końca roku dokona podziału działki i wydzieli szpitalowi tyle ile jest potrzebne 

pod lądowisko, pozostały teren pozostanie przy powiecie.    

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – 3 hektary. Na komisji wczoraj była dyskusja na 

ten temat czy akurat tyle jest potrzebne pod lądowisko i drogę dojazdową. Wydaje mi się, że 

to trzeba dogłębniej rozważyć, ponieważ są odpowiednie przepisy dotyczące nalotów.  
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Być może w przepisach może być takie stanowisko, że jakbyśmy podzielili działki sprzedali  

a niech ktoś posadzi las na przykład? Może być taka sytuacja, że lądowisko zostanie 

zamknięte ze względu na nalot. Tak jak zostało wczoraj obiecane Panu Radnemu 

Kwaśniewskiemu będzie to rozważone, nie jestem w tym zakresie specjalistą żebym się 

wypowiadał czy to może być tak czy inaczej. Zarząd na pewno to rozważy i podejmie decyzję 

w tym zakresie. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dokładnie, sprawdzić z przepisami. 

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 19 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XVIII/146/16 

 

 

Ad. pkt. 11 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Następny punkt porządku obrad  

to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego uchwałę w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Proszę o omówienie projektu p. 

Sekretarza Powiatu 

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz Powiatu – omówił projekt uchwały.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Proszę o opinie 

Komisji.  

 

Opinie Komisji: 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 

przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej. 

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania  

z zakresu administracji rządowej. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

Czy ktoś chce 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 19 radnych,  

przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XVIII/147/16 

 



9 

 

 

Ad. pkt. 12 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –Kolejny punkt porządku obrad 

przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu. Proszę o omówienie projektu p. Sekretarza Powiatu. 

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz Powiatu – omówił projekt uchwały.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Proszę o opinie 

Komisji.  

 

Opinie Komisji: 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu 

Jarocińskiego. 

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego dla Powiatu Jarocińskiego. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

Czy ktoś chce 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 19 radnych,  

przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XVIII/148/16 

 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ogłaszam 15 minut przerwy. 

 

Po przerwie 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady XVIII sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. 

 

Ad. pkt. 13 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Kolejny projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Jarocińskiego do „Stowarzyszenia Jednostek 

Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S 12”. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Proszę o omówienie projektu p. Piotra Banaszaka, Kierownika Referatu Dróg Powiatowych. 
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P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – omówił projekt uchwały. 

Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej 

S 12 wystąpiło do samorządów zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 12, które przebiega 

na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego i lubelskiego o włączenie w proces 

aktywnego działania na rzecz rozszerzenia docelowej S 12 o odcinek drogi krajowej 12  

od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku granicy zachodniej. W tej chwili S 12 przebiega  

od Piotrkowa w kierunku granicy wschodniej i przebiega przez województwo łódzkie, 

mazowieckie i lubelskie.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Proszę o opinie 

Komisji.  

 

Opinie Komisji: 

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Jarocińskiego 

do „Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi 

Ekspresowej S 12”. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

 

Radny St. Martuzalski – przebiega również przez Wielkopolskie, Gorzowskie aż do granicy 

zachodniej. Szanowni Państwo wczoraj na komisji zadałem pytanie, bo wydawało mi się, że 

tak ważny temat powinien być odpowiednio potraktowany. Po samej komisji zorientowałem 

się, że ta jedyna uchwała nie jest pełna, brakuje jej uzasadnienia. Ani słowa nie ma, dlaczego, 

poza słowną argumentacją, dlaczego powinniśmy podjąć tą uchwałę. Dziwi mnie to, bo od 

około miesiąca było dość głośne spotkanie, które się odbyło w Kaliszu, w którym wzięli 

udział posłowie z obecnej formacji, która rządzi krajem. Na czele tej grupy stał poseł 

Mosiński Przewodniczący Solidarności Wielkopolski Południowej, którzy powiedzieli jasno  

i dobitnie, że ich głównym zadaniem w tej kadencji będzie rozpoczęcie działań, prac na rzecz 

budowy drogi S 12. Jakże ważnej również dla Gminy Jarocin i Powiatu Jarocińskiego temat, 

nie musze niczego przekonywać, bo przecież Wysoka Rada podjęła decyzje o udrożnieniu 

według opinii tej części, która tak zdecydowała drogi nr 11 i nr 12. Rozpoczynając prace przy 

projektowaniu, realizacji oby nie tzw. łącznika, czyli niejako protezy, która miałaby jak  

to Państwo w uzasadnieniu napisali pomóc w rozkorkowaniu Jarocina. Natomiast tutaj mamy 

sytuację, gdzie rozpoczynają się prace nad kompleksowym rozwiązaniem tego problemu. 

Dlatego moje zdziwienie, że Zarząd, radni zasiadający w koalicji z odpowiednią wagą nie 

przedstawiliście tego projektu.  Zdaje sobie sprawę, że od słowa do czynu jest sporo czasu. 

Natomiast jest przewaga nad tym, co się wydarzyło ze Stowarzyszeniem S11, które 

zbudowaliśmy od podstaw, tutaj to Stowarzyszenie już funkcjonuje. Stowarzyszenie, które 

występuje do wszystkich samorządów, które leżą na przebiegu drogi nr 12 o wsparcie  

i działanie, lobbowanie na rzecz budowy tej bardzo ważnej, jeszcze raz podkreślam również 

dla tej części Wielkopolski, nie mówię o samym Powiecie Jarocińskim. Ta droga Szanowni 

Państwo nie wiem czy ktoś poza mną zdaje sobie sprawę na tej sali, że ona już jest w części, 

w planie budowy dróg ekspresowych i autostrad na lata 2015 – 2024 z perspektywą 2027. 

Odcinek drogi nr 12 pomiędzy Jarocinem a Pleszewem już jest umiejscowiony w planie 

budowy dróg ekspresowych i autostrad, bo przypominam, że droga nr 12 pokrywa się z droga 

nr 11 na tym odcinku. Od Pleszewa odbija na Kalisz i dalej w kierunku wschodnim.  
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Apeluję do Zarządu, żeby z odpowiednią troską i zaangażowaniem podjął ten bardzo ważny 

temat dla nas. Apeluję również o zweryfikowanie działań związanych z tegorocznym 

budżetem, o czym wspomniałem wcześniej nie wiedząc wtedy, że są już tak poważne 

zamiary, co do realizacji tak ważnego przedsięwzięcia, aby wstrzymać się z wydatkowaniem 

przypominam kwoty pond 300 tys. zł na przygotowanie dokumentacji na tzw. łącznik.  

Zadam jedno pytanie, po zrealizowaniu, w co wierzę tak jak wierzyłem od roku 2005, co do 

realizacji drogi nr 11, wierzę, że będzie zrealizowana również droga nr 12. To odpowiedzcie 

sobie sami Państwo, jaką funkcję będzie spełniała oby niewybudowana, ale Wy zakładacie, że 

będzie wybudowana droga tzw. łącznik miedzy drogą powiatową i gminną, kiedy będzie 

obwodnica Jarocina, która będzie po wybudowaniu drogi nr 12. Jestem przekonany, że będzie 

omijała Jarocin, być może Golinę, będzie odbijała w kierunku drogi 11. Jest to chyba dobry 

czas, żeby jeszcze raz zweryfikować budżet w tym zakresie, który został zaakceptowany 

przez Wysoką Radę.   

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, co do zasadności 

przystąpienia Powiatu Jarocińskiego do Stowarzyszenia, które ma lobbować na rzecz 

przebudowy czy dostosowania drogi krajowej nr 12 do standardów znacznie wyższych to 

mam nadzieję, nikt nie ma żadnych wątpliwości. Pan Radny Martuzalski twierdzi, że łącznik 

między drogą nr 11 a nr 12 nie będzie potrzebny. Chciałem powiedzieć, że w życiu jestem 

optymistą i tak się stało, że dożyłem czasów, kiedy rozpoczęto budować obwodnicę Jarocina 

w ciągu drogi S 11, chociaż nie wiem czy będzie skończona. Przypomnę, że lobbowanie na 

rzecz obwodnicy trwało jeszcze za czasów PRL, czyli od czasów gierkowskich, od lat 70 - 

tych, ponad 40 lat. Jeśli tak długo byśmy mieli czekać na wybudowanie drogi nr 12 to 

gratuluję dobrego samopoczucia, a w międzyczasie Jarocin będzie się korkował.  

Natomiast, jeżeli ktoś w pamięci ma układ, jaki ma Jarocin i droga S 11 i droga nr 12 i droga 

nr 15 to proszę popatrzeć, że ten łącznik będzie bardzo dobrym uzupełnieniem pozostałych 

obwodnic czy dróg. Będzie bardzo dobrym uzupełnieniem dla wszystkich jadących drogą  

nr 12 a chcących jechać na Poznań i tych z Poznania, którzy będą chcieli skręcać na Leszno. 

Nie będą musieli objeżdżać Jarocina od strony północnej i wschodniej. Tylko będą mogli od 

razu skręcać w kierunku zachodnim. Ten łącznik jest bardzo potrzebny i zasadny.  

 

Radny M. Walczak – chciałbym dodać, że ten łącznik jest również ważny dla ruchu 

lokalnego, bo wszyscy rozważają ten łącznik, że będzie łączył drogi krajowe, ale wyobraźmy 

sobie mieszkańców Ługów, którzy chcą wyjechać na Poznań, będą mogli wyjechać prosto. 

Mieszkańców Roszkowa, Goliny to samo. W tym kontekście bym też patrzył na ten łącznik.  

 

Radny St. Martuzalski – Szanowni Państwo ja wiem, że Wasz upór jest nie do 

przezwyciężenia i ja się nawet nie łudzę, żeby zamieszać w Waszych biznesach mówiąc 

kolokwialnie i brutalnie. Mówmy sobie otwartym tekstem. Mieszkańcy Was rozliczą, są trzy 

warianty przygotowane tego łącznika, najtańszy 35 mln zł.  Wartość półtora kilometrowego 

odcinka jest podobnej wartości jak budowa autostrady w Polsce. Jeżeli dla Was wyrzucenie 

pieniędzy samorządowych na fanaberie, żeby przejechać z Goliny do Cielczy w przyszłości 

czy do Mieszkowa czy Ługów jest ważny, oczywiście można w ten sposób gospodarować  

w samorządzie. Chciałem przypomnieć o jednym, 40 lat się mówiło, wszyscy opowiadali, ale 

ja mówię o realnych działaniach. Od roku 2005, gdzie zaczęły się spotkania w Jarocinie 

odnośnie S 11 i dzisiaj. Wielu na tej sali siedzących mówiło, że Martuzalski jako jedyny czy 

jeden z niewielu mówił że będzie, że nie wie o czym w ogóle mówi i gardło traci. Obwodnica 

będzie i będzie służyła nam wszystkim. Natomiast dzisiaj Panie Przewodniczący jest waszą 

rolą, to wasza formacja rządzi. Powtarzałem, ze można jak się chce i się zabiega w takim 

krótkim terminie 10 lat doprowadzić drogę ekspresową S 11 do tego, żeby była wpisana  
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w plan. Pokażcie to samo, nie skupiajcie się na protezie, na łączniku, udowodnijcie, że 

potraficie tak samo. Będzie Martuzalski zadowolony i każdy mieszkaniec powiatu będzie 

zadowolony i macie kadencję do końca życia, będziecie tutaj siedzieć.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – ja bym prosił we własnym imieniu, ale myślę, że też 

całej Rady, zaproszonych gości, urzędników o stonowanie głosu, bo nie musimy na siebie 

krzyczeć, mamy dobry słuch. Natomiast lubię cytaty, lubię taki jeden cytat Pana jako 

samorządowca „Po owocach mnie poznacie” i faktycznie ma Pan rację ocenią Ziemię 

Jarocińską w powiecie, PIS, PSL wyborcy tak jak ocenili Pana. Naszą formację, naszą 

koalicję, pracę, którą wykonuje ta drużyna w powiecie oceniają którąś kadencję z rzędu, 

dlatego róbmy, nie przeszkadzajmy sobie. W Pana politycznym interesie jest, żeby nam 

poszło jak najgorzej, mam pomieszanie z poplątaniem, bo gubię się w tym wszystkim. 

Natomiast proszę nam zaufać, ja się cieszę, że Pan się martwi, my też się martwimy. 

Pokażemy przede wszystkim mieszkańcom, że duże inwestycje są możliwe do zrealizowania 

niewielkim nakładem finansowym samorządu.  

 

Radny St. Martuzalski – oczywiście składam to na karb Pańskiego młodego wieku, bo ja 

jestem przekonany i mam nadzieję, że tak samo samorządowcy, których na tej sali jest więcej. 

Nie legitymacja partyjna tylko interes samorządu i mieszkańców i tym się kieruję przez całe 

dwadzieścia lat jak służę mieszkańcom w samorządzie. Tego typu teksty, że mnie mieszkańcy 

skwitowali, Pana również, ale nie chciałbym drążyć tej sytuacji i tej dyskusji, ale nie o tym 

mówimy. Dzisiaj mówimy o bardzo ważnym przedsięwzięciu i jeszcze raz podkreślam, 

Państwa zadanie, żeby udowodnić mieszkańcom, że postawili na dobrego konia.  

Czego wszystkim nam życzę, proszę mi wierzyć, bo to jest w interesie powiatu i wszystkich 

mieszkańców, żeby to się udało.  

 

Radny M. Walczak – chciałbym przypomnieć, że tematem uchwały jest przystąpienie 

Powiatu Jarocińskiego do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz 

Budowy Drogi Ekspresowej S 12, a nie rozważamy teraz zasadności budowy łącznika.  

 

Radny St. Martuzalski – pytanie padło na początku, czy będzie uzupełniona ta uchwała  

o jakieś uzasadnienie? Każda uchwała wychodząca z tej rady jest z dwóch części.  

Moja wątpliwość się od tego zaczęła.  

 

P. T. Kuderski, Radca Prawny - zgodnie ze statutem tak. Powinno być uzasadnienie.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – odstępujemy od głosowania… 

 

P. T. Kuderski, Radca Prawny – nie sądzę, żeby brak uzasadnienia skutkował nieważnością 

uchwały. Często jest tak, że projekt uchwały z uzasadnieniem ulega tak diametralnej zmianie, 

a uzasadnienie nowej uchwały powstaje w wyniku dyskusji na sesji.  

 

Radny St. Martuzalski – uważam, że nikt z obecnych nie będzie skarżył tej uchwały. 

Zwracam uwagę na mankament, na błąd. W mojej ocenie bardzo ważna uchwała została 

potratowana wyjątkowo źle.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję za te uwagi. W przyszłości 

trzeba tego dopilnować. 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. 
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Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych,  

przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XVIII/149/16 

 

 

Ad. pkt. 14 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – 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 

2016-2028. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił projekt uchwały. 

 

J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Proszę o opinie Komisji.  

 

Opinia Komisji: 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

Czy ktoś chce 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 19 radnych,  

przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XVIII/150/16 

 

Ad. pkt. 15 

Proszę p. Jacka Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił projekt uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Proszę o opinie 

Komisji.  

 

Opinie Komisji: 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.  
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Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu  

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

Czy ktoś chce 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 19 radnych,  

przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XVIII/151/16 

 

Ad. pkt. 16 

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

uchwały w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Chciałem przeprosić, bo wkradł się 

błąd, bo myślałem, że ta informacja o Pani Kaczyńskiej dotarła do wszystkich, okazało się, że 

nie. Takie słowa nie powinny paść. Przepraszam za wczorajszą wypowiedź. Nadanie imienia 

wiem, że godne jest Jan Paweł II, Matka Teresa, ale ta zacna kobieta nie wiedziałem, że aż tak 

była zaangażowana z działalności charytatywnej Pani Maria Kaczyńska. Skromna całe życie, 

wielkiego serca, cierpliwości i miłosierdzia Bożego, względem tych najbardziej 

potrzebujących. Dobrze by było, gdybyśmy u nas w naszym Domu, w którym będą mieszkać 

właśnie takie osoby pokrzywdzone przez los, żeby ta zacna kobieta z nami była. Jestem daleki 

od polityki, ale życie pokazuje jak jest Dom, jak jest imię, to też jest inaczej. Przy tej uchwale 

jestem daleki od polityki. Przyjdą czy to córka, czy ktoś inny, utożsamiają się z tym Domem. 

Różne można imiona, ale trudno się dogadać. Pozwólcie, że przedstawiam tą propozycję, 

zwracam się do Was, jak chcecie poprzyjcie ten projekt. Proszę o opinie Komisji.  

 

Opinie Komisji: 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 3 lutego br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

 

Radny L. Bajda – oczywiście pomysł popieram jak najbardziej. Dobrze się dzieje, że właśnie 

osoby zaangażowanie społecznie są uhonorowane również poprzez nadanie imienia.  

Tak się składa, że i los ludzi jak i zasłużona działalność Pani Marii Kaczyńskiej są zbieżne. 

Ilekroć są różne podejmowane działania przez społeczników, nie zawsze się one spotykają  

z uznaniem, a niekiedy spotykamy się także z próbami odgrażania, potępienia.  

Wiem po sobie, bo też miałem takie przypadki. Natomiast, jeśli ktoś, oddaje serce innym  

to wydaje mi się, że jest to jak najbardziej celne, trafione i pomysł uważam za dobry.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. 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. 
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Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych,  

przy 19 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XVIII/152/16 

 

 

Ad. pkt. 17 Interpelacje i zapytania radnych.  
Radny Stanisław Martuzalski – na sesji sierpniowej odbytej w br. podczas debaty nad 

projektem uchwały dotyczącej zgody Rady Powiatu na wyemitowanie emisji obligacji  

na kwotę 14 mln zł padło wiele pytań, na które radni nie otrzymali odpowiedzi.  

Jednym z kluczowych kwestii podnoszonych przez radnych klubu „Porozumienie 

Obywatelskie” było to, na co zostanie wykorzystane 14 mln zł. Odpowiedziano nam 

wówczas, że taką informację w najbliższym czasie otrzymamy. Mimo upływu ponad pół roku 

takiej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Co więcej nie otrzymali jej także mieszkańcy powiatu 

jarocińskiego. W związku z powyższym oczekujemy, że starosta w końcu wywiąże się ze 

swoich zobowiązań i wskaże nam oraz mieszkańcom przeznaczenie ww. środków  

 

Ad. pkt. 18 Wnioski i oświadczenia radnych.  
Nie było. 

 

Ad. pkt. 19 Wolne głosy i wnioski. 

Radny Leszek Mazurek – Panie Starosto wczoraj na Komisji Zdrowia w pewnym momencie 

powiedział Pan, że będą prowadzone rozmowy z gminami ościennymi odnośnie wykupu 

udziałów w Spółce „Szpital Powiatowy w Jarocinie” i tak się zastanawiam czy nie byłoby 

zasadne żeby najpierw te rozmowy z gminami ościennymi prowadzić a potem podjąć decyzję 

o wysokości wyemitowania obligacji. Być może te gminy by do tego programu przystąpiły  

i jakieś pieniądze większe by wniosły.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – też mam pytanie.  

Największym przeciwnikiem dawania udziałów którejkolwiek z gmin jest moja osoba.  

Stoję na stanowisku, ze to jest jedyna spółka i źle by się stało, żeby cokolwiek oddawać.  

Z dorobku naszego szpitala korzystają wszyscy mieszkańcy. Po konsultacjach  

z przewodniczącymi, wójtami, burmistrzami. Przedmiotem sporu nie jest sama pomoc 

szpitalowi, oni nie pytają się o udziały tylko, żeby pomoc była proporcjonalna do wielkości 

gminy. Skoro Gmina Jarocin jest największa proszę niech da znak i w stosunku do wielkości 

budżetu. Nie chodzi o to, ze ktoś będzie stał na stanowisku, że bronię budżetu gminy 

Jaraczewa, nie, ale gmina Jarocin najbogatsza gmina i nie widzę powodu, żeby się od tego 

uchylać. A my później z radnym Grobelnym musimy się tłumaczyć. Nawet jeden udział nie 

wchodzi w rachubę. Pomoc tak, ale nic więcej. Panie Leszku to samo myślę, co Pan.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – Pan Przewodniczący odpowiedział na pytanie.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – widzę po większości radnych, że 

jesteśmy, co do tego zgodni.  

 

P. Czesław Nowak, Powiatowa Rada OPZZ – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

chciałem podziękować za umożliwienie zabrania mi głosu, bo bywa tak, że do końca nie 

wytrzymuję. Szanowni Radni przykro mi było, kiedy dostałem materiały na sesję o godzinie 

14: 00 ostatnio, a sesja skończyła się godzinę przed tym. Nie było mi dane złożyć  
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Wam życzeń noworocznych, co robię dzisiaj. Życzę Wam pieniędzy i miłości, dobrej 

współpracy. Reprezentuję związki zawodowe, jestem również Przewodniczącym Osiedla  

Nr 10 Glinki, pięknego osiedla. Dzisiaj zauważyłem, że wjeżdżając na rynek muszę zapłacić 

9 zł, za parę dni będzie Sesja Rady Miejskiej znów 9 zł, albo 15 zł. Nie dostaje diety, dla mnie 

to jest dużo pieniędzy. Mam wniosek, aby Państwo Radni zastanowili się, żebyśmy w dzień 

sesji mieli ulgę. Chciałbym, żebyście byli uprzejmi rozwiązać ten problem.  

Składam taki wniosek. Jest to wszystko do załatwienia, proszę się nad tym zastanowić.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Panie Nowak dziękuję za życzenia, 

nigdy nie są spóźnione życzenia. Też proszę przyjąć życzenia od nas i dla związkowców  

i dla mieszkańców osiedla. Panie Sekretarzu jest Pan tez radnym miejskim jak Pan widzi 

możliwość? Czy możemy wystąpić z takim wnioskiem? 

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz Powiatu – myślę, że do Burmistrza może Pan Przewodniczący 

wystąpić i uzasadnić, że będzie Pan jako Przedstawiciel Osiedla i takie upoważnienie może 

Pan dostać. Takie rozwiązanie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Jutro odbędzie się Rada 

Miejska i pan Przewodniczący będzie mógł zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza i do Rady 

i myślę, że zostanie to pozytywne załatwione.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – jako szef Rady wystąpię w imieniu 

mieszkańców.  

 

Ad. pkt. 20 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  

1. Na podstawie art. 30 a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982. – Karta nauczyciela Zarząd 

Powiatu przedłożył sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. 

 

Radny L. Mazurek – w dokumentach otrzymalismy sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli i o sumie bazowej za 2015 rok. Nie chciałbym, żeby to było źle 

przyjęte, nie zazdroszczę nauczycielom tych wynagrodzeń, wszyscy oprócz nauczyciela 

stażysty mają znacznie wyżej niż kwota bazowa 2717, 59 zł. Sarkastycznie chce powiedzieć, 

że gratuluję dyrektorom, że tą bazową dla stażystów, co do grosza mają. Jak oni to zrobili  

to nie wiem.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – następna sesja 29 lutego o godz. 15:00  

w Ratuszu.  

 

Radny St. Martuzalski  - w kwestii formalnej chciałem się dowiedzieć, ponieważ dostaliśmy 

również w materiałach dwa pisma list otwarty i wystąpienie Rady Sołeckiej.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Zarząd Powiatu rozpatrzy. 

 

Radny St. Martuzalski - nie może Pan podejmować arbitralnych decyzji bez decyzji Rady, 

jeżeli jest pismo skierowane do Rady Powiatu to powinniśmy zgodnie ze statutem skierować 

do rozpatrzenia przez Zarząd. Natomiast formalnie trzeba to doprowadzić do końca.  

Mamy do domu to zanieść nie załatwioną sprawę, po to chyba dostaliśmy.  
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – jak Pan sam zauważył i tak dopuściłem 

szerszą dyskusje, mimo że punkt dotyczył przystąpienia do Stowarzyszenia S 12.  

Były wszystkie wątpliwości, które były w tym zawarte, niech się Zarząd opowie o zasadności 

protezy łącznika. Nic się nie stanie jak później to rozstrzygniemy.  

 

Radny St. Martuzalski – proszę mnie zrozumieć. Nie chodzi o rozstrzyganie, tylko, jeżeli 

wpływa jakakolwiek korespondencja i nosi znamiona protestu czy skargi powinniśmy ją jako 

Rada skierować do Zarządu do opracowania rozpatrzenia. Nikt z nas osobna nie ma prawa 

decydowania, w jaki sposób mamy traktować mieszkańców powiatu. Wpłynęły dwa pisma  

i uważam, że w tej chwili powinniśmy skierować do rozpatrzenia. Zarząd sobie z tym poradzi, 

odrzuci, nie odrzuci.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – moim zdaniem list otwarty nie ma 

potrzeby skierowania do Rady. Dobrze to rozumiem Panie Mecenasie? 

 

P. T. Kuderski, Radca Prawny - nie wiem, czego to pismo dotyczy.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – list otwarty. Nie bardzo wiem jak 

odpowiadać.  

 

Radny St. Martuzalski – propozycje podałem, aby te dwa pisma przegłosować i przekazać 

do Zarządu.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – informuję, że do każdego informacja 

dotarła. Kwestia formalna czy to Rada przegłosuje czy nie, bo i tak Zarząd tą sprawą się 

zajmie. Biorę na siebie procedurę, że naruszyłem jakieś przepisy. Zarząd się tym zajmie.  

 

Radny St. Martuzalski – moim obowiązkiem jest żeby wskazać, ze taka procedura powinna 

być zachowana i nic więcej. Państwo się upieracie jakby to było kruszenie muru chińskiego.  

 

Ad. pkt. 21 

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

zamykam obrady XVIII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 

 

Protokołowały :  

Ewa Wielińska 

 

Agnieszka Przymusińska 

 

 

 

 

 

 

 


