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Protokół nr XIX/16 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 01 marca 2016 r. w godz. od 15:00 do 16:40 

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Obrady XIX 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. Nieobecny 

radny Mirosław Drzazga. 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 

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

XIX sesji Rady Powiatu został Państwu radnym podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji.  

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

 

Ad. pkt. 2. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu były 

wyłożone do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22 od dnia 24 lutego 2016 r. 

w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie wpłynęły do niego żadne poprawki i uzupełnienia. 

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z obrad XVIII sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3. 

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

po 18 sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V Kadencji. W okresie pomiędzy sesjami odbyło się 

1 posiedzenie Zarządu w dniu 19lutego. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

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

 

Radny St. Martuzalski – przede wszystkim chciałem rozpocząć od tego, że dzisiaj jest 1 marca 

i liczyłem, że pan Przewodniczący czy pan Starosta rozpoczną sesję od uczczenia tego 

wyjątkowego święta czyli Święta Żołnierzy Wyklętych. Proponuję, żebyśmy minutą ciszy uczcili 

bohaterów, dzięki którym dzisiaj możemy siedzieć w wolnej Polsce i obradować w wolnym kraju. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – propozycja dobra, bo w prawdzie moja decyzja 

była taka, ponieważ byliśmy o godzinie 11.00 pod pomnikiem. Nie szkodzi jednak, by jeszcze raz 

dziś to zrobić. Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie żołnierzy minutą ciszy. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu za 

przypomnienie. 

 

Radny St. Martuzalski - dowiedzieliśmy się z mediów i dziś pan Starosta potwierdził, że 

przebywał w Zakopanym na konferencji, której tematem przewodnim była ogólnie nazywając 

służba zdrowia. Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś bliższego, jakichś informacji, które można 

będzie wykorzystać w najbliższym czasie, ważnych dla naszego szpitala i mieszkańców Powiatu 

Jarocińskiego.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – dwie kwestie najważniejsze. Pierwsza kwestia 

infrastrukturalna, rzecz która nas czeka w najbliższej przyszłości związana z informatyzacją 

szpitali. Przegląd systemów, tego co jest dostępne na rynku, nad czym pracują inne jednostki, jakie 

mają systemy, jakie funkcjonalności czemu służą. Wybór tego oprogramowania, tej infrastruktury, 

która będzie zastosowana w naszym szpitalu, w ramach projektu realizowanego na szczeblu 
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wojewódzkim będzie kluczowa do tego jak on będzie funkcjonował, jak będzie kompatybilny 

z innymi jednostkami w terenie. Nam będzie zależało nad tym, by system był spójny z systemami 

jakie są w ościennych powiatach. Pomiędzy właśnie tymi szpitalami nasi pacjenci są 

transportowani, wymieniani oraz z tymi systemami, które są w szpitalach wojewódzkich. Tak, aby 

dokumentacja, która jest pomiędzy szpitalami przekazywana, była spójna, bez wad i komplikacji 

dla personelu, ale z korzyścią dla pacjentów. Druga rzecz systemowa, drugi filar systemowy, 

wymaga od nas bardzo dużo pracy, ale też merytorycznej, szczerej dyskusji a nie populizmu 

i wojen podjazdowych. Szykują się zmiany, związane z systemem ochrony zdrowia 

i z funkcjonowaniem płatnika publicznego jakim jest NFZ. Na chwilę obecną z informacji jakie 

otrzymałem likwidacja NFZ będzie przebiegać w latach, będzie on wygaszany w czasie. Nie stanie 

się to z dnia na dzień, ale będzie to okres kilkuletni. W tym roku najprawdopodobniej nie będą 

robione konkursy, tylko umowy na świadczenia będą aneksowane. W szerszej perspektywie przede 

wszystkim musimy robić wszystko, aby nasz szpital się bilansował i zwiększał swoje przychody 

z działalności poza NFZ. To jest cel najważniejszy, ponieważ niebawem według zmian, jakie są 

planowane, jeżeli szpital będzie miał ujemny wynik finansowy, pomimo tego, że funkcjonuje jako 

spółka handlowa, gdzie właścicielem jest podmiot publiczny, to na koniec roku, jeśli pojawi się 

minus, będzie trzeba dorzucić pieniędzy. Jednym z pomysłów na brak wystarczających środków 

w kasie NFZ i w systemie ochronie zdrowia, jest rozważana koncepcja, że my jako radni, zarząd, 

organ właścicielski szpitala, będziemy mogli podjąć decyzję, aby w budżecie powiatu zabezpieczyć 

środki na finansowanie świadczeń medycznych przez szpital. Jest to rzecz bardzo ważna. Kolejna 

sprawa najważniejsza. Za moment nie będzie możliwości dokonywania jakichkolwiek 

przekształceń, zmian właścicielskich. Będziemy mieli do czynienia z większą centralizacją, ale 

z drugiej strony ze świadomymi własnymi wyborami będziemy bardziej jeszcze odpowiedzialni za 

to, w jaką stronę kierujemy szpital. Pewnie to przez to, że niektóre samorządy pochopnie 

przeinwestowywały te placówki, a teraz są w poważnych tarapatach i wyciągają ręce do NFZ, do 

ministra żeby im pomóc. Według mnie najważniejsze zadanie jest takie, aby bilans ciągnąć 

w kierunku minimum, zera. Tak jak dyskutowaliśmy na sesji i na komisji inwestować 

w ginekologię, położnictwo, w te świadczenia, które są nielimitowane. Najważniejsza rzecz 

strategiczna to świadczenia odpłatne, które muszą być realizowane przez spółkę oferowane 

mieszkańcom równolegle do świadczeń finansowanych przez NFZ. Jeżeli jest kadra, jest personel, 

jest sprzęt, zatrudniony na określoną liczbę godzin w miesiącu, a według kolejki NFZ w połowie 

miesiąca liczba punktów się wyczerpie, a personel trzeba utrzymać, to dlaczego w tym czasie nie 

wykonywać zabiegów odpłatnie jeśli są chętni. To jest rzecz najważniejsza. Mamy od kogo się 

uczyć. Udało mi się nawiązać kontakt z prezesem szpitala w Zabrzu, wieloletnim przyjacielem 

profesora Religi, który z nim współtworzył słynny oddział kardiologii i kardiochirurgii. Szpital 

w Zabrzu ma podobny budżet jeśli chodzi o finansowanie świadczeń przez NFZ jak nasz. Ma 

o wiele więcej oddziałów, ale świetnie sobie radzi z branżą odpłatną, zewnętrzną. Dlatego 

chciałbym poinformować, że na pewno w najbliższych tygodniach takie posiedzenie wyjazdowe 

klubu radnych i rady nadzorczej szpitala odbędziemy w Zabrzu. Pan profesor chce nas przyjąć, 

oprowadzić po placówce. Chce pokazać jak pracują, jakimi metodami, narzędziami, jakie są efekty. 

A afekty mają dobre, ponieważ ubiegły rok zamknęli plus 800 tys zł zysku.  

 

Radny St. Martuzalski – z tego co usłyszeliśmy, możemy wyciągnąć wniosek, że wbrew 

zapowiedziom przedwyborczym nie będzie więcej środków w służbie zdrowia. Jeżeli sytuacja, 

z którą się spotykamy w tej chwili jest dość powszechna w Polsce, to szpitale generalnie 

wypracowują wynik ujemny dzięki niedoszacowaniu procedur w dużej części. Z tego co dzisiaj 

usłyszeliśmy to zasada będzie taka, że nie będzie konkursów, a tylko kontrakt będzie powielany na 

następny rok. Z drugiej strony będzie sytuacja taka, że szpital, który nie wypracowuje zysku, albo 

nie bilansuje się, to ten ciężar, odpowiedzialności będzie zrzucony na barki samorządu. Jest to 

sytuacja dość zła dla samorządów. To nie wina samorządów, że wiele szpitali się nie bilansuje. 

Jedna uwaga na koniec, bo pan Starosta zwrócił uwagę, że duży nacisk kładzie się na ocenę tych 

szpitali, spółek, spzoz-ów, które przeinwestowały. Mam pytanie, bo była okazja porównania się 

z innymi placówkami, czy nasz jarociński szpital również nie będzie zaliczony do tych szpitali, 
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które są przeinwestowane. Przypominam, że od roku 2012 wynik finansowy spółki szpitalnej jest 

ujemny. Rok 2013 z tego co pamiętam 2,9 mln zł, ubiegły rok 1,9 mln zł plus 800 tys zł o czym 

wszyscy wiemy. Środki w inny sposób zaksięgowane, ale środki które udało się szpitalowi 

odzyskać od wykonawcy w ramach porozumienia. Wbrew optymizmowi, który pan prezes 

zaprezentował na ostatniej komisji i sesji, uważam, że ten rok może być zakończony podobnej 

wielkości stratą. Jest to sygnał dla nas przy konstruowaniu budżetu. Przy takich założeniach 

musimy już dzisiaj zastanowić się, by podobne wartości ok 2 mln zł zabezpieczyć w budżecie.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – panie radny na tą chwilę ja takiej potrzeby nie widzę. 

Miniony rok moim zdaniem na te realia, jak spojrzymy perspektywicznie na osi czasu, został 

zakończony dobrym wynikiem, zbliżonym do zera. To jest tak jakby mnie pan pytał jakie będzie 

przyszłe lato. Ja mogę odpowiedzieć, ciepłe. A pan mnie zapyta 25 czy 30 stopni. Ja nie umiem 

jeszcze na to pytanie odpowiedzieć. Tylko z drugiej strony mam do pana żal jako mieszkaniec, bo 

pan przekształcał szpital w spółkę. Dlaczego zabrakło pewnych odważnych decyzji, kierunku 

i weryfikacji tego, jak to ma dalej wyglądać od samego początku. Od wielu lat szpital jest spółką 

i od kiedy pamiętam, jest dyskusja tu na sali i w murach Starostwa na temat szpitala i 

przemądrzanie się na zasadzie złotego środka. Ja nie jestem profesorem medycyny, nie znam się na 

medycynie, nie jestem fachowcem w dziedzinie systemu ochrony zdrowia. Wiem jak on działa, ale 

nie będę się wypowiadał super merytorycznie, bo to jest rola Ministerstwa. Jestem przekonany o 

jednym, że jedyną możliwością do tego, żeby szpital powiatowy mógł stabilnie się rozwijać i 

funkcjonować, jest zwiększanie świadczeń i dostępności świadczeń odpłatnych. Zmiana zakresu, 

może badania rynku, co jest potrzebne, gdzie są kolejki, jak można to naszym mieszkańcom 

zapewnić. Jesteśmy teraz w świetnej sytuacji ponieważ skończyły się okresy trwałości wszystkich 

projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Nie jesteśmy już ograniczeni tak bardzo, 

jak do tej pory. Podstawowe hasło jak to mówią, umiesz liczyć licz na siebie. Dlatego zróbmy 

wszystko, abyśmy to, za co my jesteśmy odpowiedzialni zerojedynkowo, wykorzystali jak najlepiej. 

Nie widzę przeszkód, dlaczego nasze laboratorium analityczne, które jest w szpitalu i świadczy 

usługi przez całą dobę, nie mogłoby być wiodącym w naszym regionie. Dlaczego nie można by 

rozkręcić endoprotez, na które są kolejki i za które ludzie z innych miejscowości są gotowi 

zapłacić. Jeśli da się z lekarzami dogadać, ustawienie proporcji jest najważniejsze i stworzenie 

warunków. Wiadomo z jaką szarą strefą dziś mamy do czynienia. Dlaczego tego nie uporządkować. 

Nie oto chodzi, żeby szpital próbował oszukać personel, lub personel szpital. Chodzi o to, by 

obydwie strony były zadowolone. Jedni bez drugich nie dadzą sobie rady. 

Radny St. Martuzalski – szanowny panie mógłbym powiedzieć, że jest pan bezczelny, ale tego nie 

powiem. Mógłbym powiedzieć, że zachowuje się pan nie odpowiednio, bo jest pan młokosem, ale 

tego nie powiem. Powiem panu, że jest pan niegrzeczny i wynika to pewnie z braku wiary 

i doświadczenia. Bo gdyby pan wiedział, to na pewno nie używałby pan takich zarzutów i takich 

słów, jak na początku pana wystąpienia. Szpital był przekształcony w tej kadencji, w której miałem 

zaszczyt być starostą. Jednak na samym końcu, to był wrzesień, październik. A od tego momentu to 

państwo zarządzacie. Jeżeli komuś zabrakło odwagi, to właśnie wam. Wy przez te dwie kadencje 

mieliście okazję, aby i laboratorium świetnie funkcjonowało i przeprowadzić różne procedury, 

które by skutkowały pozytywnymi zmianami, a tego nie uczyniliście. Więc dlatego radzę na 

przyszłość ugryźć się w język i  mniej mówić, a więcej myśleć.  

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – panie radny po pana półrocznej nieobecności na pierwszej 

sesji Rady Powiatu, na której się pan pojawił, jeżeli ktokolwiek z nas na tej sali, czy z zaproszonych 

gości ma pomysł, jakieś rozwiązanie, ideę, pogląd na coś, co można zmienić, w jaki sposób, żeby 

coś lepiej działało, to róbmy to. Dlatego z całym szacunkiem do pana, do wszystkich radnych, 

przecież to potwierdzi wiele osób, jeśli przyjdzie pan, zechce się spotkać, porozmawiać, to chętnie 

to uczynię. Dlaczego nie? Jeśli ma pan doświadczenie, o którym pan mówi, wiedzę i pomysły 

dlaczego tego nie wykorzystać. Chodzi o to, by praca, którą wykonujemy posłużyła wszystkim 
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mieszkańcom. Mam propozycję, nie traćmy czasu na argumenty, na dyskusję, tylko jeśli są 

pomysły na coś konstruktywnego do roboty to róbmy to.  

Radny St. Martuzalski – zabrakło w sprawozdaniu, a posiłkuję się informacją z mediów, bo nie 

mam tak wiele czasu, żeby biegać do Starostwa i dowiadywać się, co do informacji, które są 

upublicznione przez państwa i państwa służby, odnośnie remontu, o którym informacja pojawiła się 

w Gazecie Jarocińskiej. Tam się pojawiło się takie stwierdzenie, którego użył pan Sekretarz, że 

remont może być od do. Nie do końca rozumiem, bo z tego, co pamiętam, jeśli chodzi o media, 

czyli ten element, który może być niepewny przy remoncie, mogą pewne rzeczy powychodzić, 

został w poprzedniej kadencji zrobiony. Jeśli w tej chwili nie potrafimy określić kosztów prostej 

rzeczy w mojej ocenie, kosztów remontu, to budzi się wątpliwość, co do jakości. Proszę nie 

odbierać tego jako zarzut, tylko jako odczytanie tej informacji, która funkcjonuje wśród 

społeczeństwa. Dlatego moje pytanie, czy był zrobiony kosztorys i przygotowany kosztorys, bo 

wiem, że z wolnej ręki był wykonawca wyłoniony i skąd się wzięła taka dowolność w rzucaniu 

różnych kwot. 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – ja bym prosił pana Sekretarza o odpowiedź, bo on zna 

dokładnie swoje słowa zacytowane. Nie będę interpretował tego, co miał na myśli.  

P. I. Lamprecht, Sekretarz Powiatu- jeżeli chodzi o remonty, tak były robione w poprzednich 

latach remonty, ale tak jak Pan zauważył, że nie wszystko zostało do końca zrobione. Na przykład 

na sali nr 30, podłoga znowu będzie do remontu, w związku z tym, że się zarywa. Także nie 

wszystko zostało wykonane przy remoncie, o którym Pan wspomniał, bo myślę, że mówi Pan 

o remoncie, który był bodajże w 2008 roku robiony. Jeżeli chodzi o koszty, żeby nie być 

gołosłownym to przedstawimy Państwu Radnym, jeśli Pan Radny sobie życzy, wszystko zostanie 

przedstawione Panu na piśmie. Wtedy będzie można się dokładnie odnieść. W związku z tym, że 

nie pamiętam na tą chwilę poszczególnych kosztów, musiałbym wejść w specyfikację i sprawdzić, 

żeby nie być posądzony o gołosłowność. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję. Pozwolicie państwo, że podsumuję 

nasze rozważania na temat szpitala. Na dobrą sprawę patrząc, również uczestnicząc w Komisji 

Zdrowia, ani Spółka nie ma pomysłu na szpital. Od dłuższego czasu zawsze głoszę postulat, że nie 

tylko materia, ale też jakość usług. To co słyszę od dyrektora do spraw medycznych, że nie można 

doktorom zwracać uwagi, dlatego bo ich nie ma i grożą odejściem. Nie wiedziałem, że 

dyscyplinującym środkiem jest to, że zwalniam albo przyjmuję do pracy. Wystarczą koleżeńskie 

nagabywania, kolego nie spóźniaj się, dlaczego pacjent cztery godziny na izbie przyjęć czekał, 

gdzie byłeś, co robiłeś, czym byłeś zajęty. Panie Prezesie od czasu do czasu pochodzić po 

korytarzach, pochodzić sobie po izbie przyjęć kilka razy w tygodniu. Zza biurka nie da się kierować 

firmą. Usiąść, popatrzeć sobie w różnych godzinach. Jeżeli pan od spraw medycznych się przejdzie 

w oddziałach kilka razy to już jest środek dyscyplinujący. Jeżeli wzorem poprzednika profesora 

Konkola lekarz dyżurujący będzie wypytany co pan robił na dyżurze, co ciekawego się działo w 

szpitalu. To jest dopiero naprawa. Co do spraw materialnych to szkoda słów, bo za miłościwie 

panującej Platformy miałem przyjemność tu być z radnym Kuzdżałem. Załóżcie spółkę i na forsie 

leżymy. Jakie miliony mieliśmy dostać za punkt B. Miał być punkt D do niczego to wszystko. 

Okazało się, że nic nie dostaliśmy. Została sama spółka. O czym my mówimy. Teraz trzeba 

cierpliwości. Jest rząd, wcześniej tylko 2 lata rządzili, potrzebowali czasu. Pan Burmistrz to 

powinien załamać się jak ma tyle spółek. My mamy jedną spółkę i leżymy, a pan burmistrz daje 

radę.  
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Radny St. Martuzalski - jedna uwaga. W momencie kiedy Spółka została stworzona,  to 

wychodziła na zero. Nie było żadnych obciążeń finansowych. Po sześciu latach, może was pan 

Prezes oświecić jaki jest wynik ujemny?  

P. M. Jantas, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – od 2012 roku, kiedy 

obejmowałem Spółkę miała 6 mln zł, nie było zabezpieczenia anestezjologicznego, co groziło 

ewakuacją szpitala. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję i przechodzimy do kolejnego punktu. 

 

Ad. pkt. 4 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – przedstawił sprawozdanie 

z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2015 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Radny St. Martuzalski – czy cokolwiek się zmieniło, ponieważ na ostatniej Komisji otrzymaliśmy 

odpowiedź odnośnie przetargów, które powinny w naszej ocenie już funkcjonować, a do tej pory 

nie zostały jeszcze uruchomione. Pan kierownik przekazał informację, że dopiero dwa zostały 

uruchomione. Przypominam, że w tegorocznym budżecie jest co najmniej kilkanaście zadań 

inwestycyjnych. Chcę zwrócić uwagę, że jesteśmy już w miesiącu marcu i bardzo istotnym 

czynnikiem jest szybkość przy ogłaszaniu tego typu rozwiązań czy przetargów, by w pierwszej 

połowie roku uzyskać najlepsze wyniki, jak najtańsze oferty, dzięki którym można zaoszczędzić 

środki budżetowe i wykonać zadania. Powielam to pytanie, które postawiłem na komisji. Kiedy 

uporamy się z tymi przetargami, które czekają w szufladach? Przecież obiecywaliście nam, że 

poprzedni rok po likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych jest rokiem przejściowym. W tym roku 

miało to funkcjonować modelowo. Na razie nie widzę pozytywnych zmian. Kiedy będziemy mogli 

rozliczyć i Zarząd i nowy Referat z bardzo ważnych zadań czyli uruchomienia tych wszystkich 

inwestycji?  

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – do tej pory zostały uruchomione dwie 

najważniejsze inwestycje, które można było pod względem dokumentacyjnym uruchomić. Dzisiaj 

było otwarcie przetargu Witaszyczki - Zakrzew, gdzie zgłosiło się 8 oferentów. Następny przetarg, 

który jest ogłoszony to droga Kotlin - Kurcew. 9 marca będzie otwarcie ofert.  

Radny St. Martuzalski -  są to bardzo istotne przetargi, ze względu bezpieczeństwo. Mówimy 

o pozimowym utrzymaniu dróg, uszkodzeniach, cząstkowych remontach. Trzeba się jak najszybciej 

uporać. Druga sprawa to odrastające chaszcze, które są dużym problemem dla kierowców 

i powodują zagrożenia. Kiedy zostaną te dwa przetargi ogłoszone? 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – przetarg tak jak wspomniałem na 

Komisji, ten dotyczący łatania dziur jest przygotowany i w tym tygodniu będzie procedowany. 

Natomiast przetarg odnośnie zieleni w następnej kolejności. Wszystko jest realizowane 

systematycznie.  

Radny T. Grobelny – dwie krótkie sprawy, ponieważ szykuje nam się dużo projektów i inwestycji, 

proszę, by wszelkie nowe inwestycje konsultować z miejscową ludnością, mieszkańcami danego 

terenu. Po inwestycji wychodzą szczegóły, których nie uwzględniono w projekcie. Nie chcę 

podawać przykładu, jak projektant rysuje projekt drogi na podstawie mapy, nie widząc tej drogi lub 

trzech zabudowań, do których nie zaplanował chodnika. To jest mój apel, aby uwzględniać głosy 

mieszkańców. Druga sprawa, to plaga końca XX w i początku XXI. Mianowicie w szkołach 

wprowadziliśmy to już dosyć dawno, bo od 30 lat prowadzimy akcję proekologiczną „Sprzątanie 

świata”.  Zawsze po zimie w rowach przydrożnych jest bardzo dużo śmieci. Jak wspomniał 
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p. Banaszak akcja sprzątania rowów się rozpoczęła się. Po stopnieniu śniegu odkryją się kolejne 

śmieci. Proszę, by kontynuować zbieranie śmieci w rowach. Nie widać tego, jak się jedzie szybko 

samochodem, ale jak się rowerem jeździ turystycznie i spaceruje to widać śmieci i źle to o nas 

świadczy.  

Ad. pkt. 5. 

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

obrad: sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Przypominam, że radni otrzymali sprawozdanie w materiałach 

sesyjnych. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.  

Sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte.  

 

Ad. pkt. 6. 

P. P. Masłowski, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – 

przedstawił informację o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.  

Sprawozdanie zostało przez Wysoka Radę przyjęte. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ogłaszam 15 – minutową przerwę. 

 

Po przerwie wznowiono obrady. Rada jest nadal władna by podejmować prawomocne 

rozstrzygnięcia.  

 

Ad. pkt. 7. 

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

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

nr 8 do protokołu. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2028 dotyczą roku bieżącego czyli roku 2016 w związku 

z projektowanymi zmianami w budżecie.  

Radna J. Nicke, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu  

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 

uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2016-2028. 

 

Radny St. Martuzalski – w jaki sposób będziemy głosować? 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poprzez naciśnięcie przycisku i podniesienie 

ręki. 

Radny St. Martuzalski – mam pytanie formalne. Proszę mi wskazać w statucie, że możemy 

głosować w inny sposób niż poprzez podniesienie ręki. Druga uwaga i drugi wniosek: panie 

Przewodniczący, nie było pana na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju. Zgłaszałem tam 

wniosek i sugestię, że jeżeli mamy korzystać z tego sprzętu, który został nabyty za niemałe środki 

to ja postuluję, by doprecyzować to rozwiązanie również od strony legislacyjnej. By pojawił się taki 

zapis w statucie, tak by nikt nie mógł odważyć rozstrzygnięć, które będą podejmowane na tej sali. 

Po drugie wnioskuję, by tak dopracować ten system, aby każde głosowanie odbywało się na wzór 
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tych, które odbywają się w parlamencie. Byłoby odwzorowanie każdego radnego, jakie 

rozstrzygnięcie podjął przy poszczególnych uchwałach. To nie jest nic skomplikowanego, taki 

system jest bardzo prosty. Uważam, że takie rozwiązanie byłoby bardzo korzystne dla mieszkańców 

powiatu jarocińskiego, którzy mogliby sobie sprawdzić jak ich wybrańcy, radni podejmowali 

decyzje w różnych kwestiach. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – statut zabrania imiennego głosowania, jak 

który radny głosował.  

P. I. Lamprecht, Sekretarz Powiatu - kiedy planowaliśmy zakup tabletów dla państwa radnych 

otworzyła się szeroka dyskusja na komisji Budżetu i Rozwoju. Bardzo merytoryczne pytania 

zadawał pan radny Kwaśniewski. Wskazywałem, że prace legislacyjne oczywiście, jeżeli państwo 

się zgodzą nastąpią. Jeżeli chodzi o głosowanie, to tak jak pan Przewodniczący zaznaczył, to 

głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki. A system jest systemem dodatkowym, dlatego że 

jak przy każdym urządzeniu mogą wynikać pomyłki, zawieszenia i tak naprawdę z dużą 

niecierpliwością czekam na państwa głosowanie w tym systemie. Jeżeli będą poprawki, ewentualne 

uwagi, żeby wnieść później poprawki legislacyjne. 

P. T. Kuderski, radca prawny – w tej chwili mamy stan prawny taki, że § 33 statutu wyraźnie 

nam określa, że głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Jeżeli będziemy chcieli 

ustalać liczbę oddanych głosów na podstawie posługiwania się urządzeniami elektronicznymi 

musimy to określić w statucie. To głosowanie będzie również formą głosownia jawnego, ponieważ 

ustawa o samorządzie powiatowym rozróżnia tylko dwa typy głosowań: głosowanie jawne 

i głosowanie tajne. A sposób obliczenia czy sposób ustalenia wyniku głosowania jawnego, może 

odbyć się poprzez podniesienie ręki lub poprzez uregulowanie w przyszłości w statucie, że będzie 

to można ustalić na podstawie urządzeń elektronicznych. Na gruncie obowiązującego obecnie 

prawa jest możliwe na razie  poprzez policzenie podniesionych rąk. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – do celów roboczych, póki stosownych zmian 

nie wprowadzimy, prosiłbym, żeby również nacisnąć. Zobaczymy jak nam to wyjdzie.  

Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2028 proszę o podniesienie ręki i nacisnąć. 

Radny St. Martuzalski – w związku z przeprowadzonym głosowaniem, czy pan lub czy ktoś 

z wiceprzewodniczących dokonał przeliczenia? Z tego co zaobserwowałem to nie. O tym mówię, to 

może być podstawą do zaskarżenia rozstrzygnięć, które podejmuje Rada. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – jeszcze raz jako Przewodniczący Rady mówię, 

że mnie obowiązuje głosowanie przez podniesienie ręki. Nie kombinujmy, jest podniesienie ręki, 

a na tabletach ćwiczymy. Jeszcze raz zarządzam głosowanie, kto jest za przyjęciem projektu 

uchwały proszę o podniesienie ręki i nacisnąć „za”. Dla celów roboczych próbujemy.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – mamy głosowanie, to jest robocza wersja.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – mamy wynik głosowania: za: 17, przeciw: 1, 

wstrzymało się: 0, nie głosowało: 1. 

Radny St. Martuzalski – mam pytanie, kto głosował przeciw? 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – to mnie nie interesuje. Jako szef odpowiadam, 

czy uchwała przeszła. Stwierdzam, że Uchwała została podjęta. 

Uchwała nr XIX/153/16 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – każdy z nas różnie pojmuje elektronikę. Mnie 

też to ciężko, opornie idzie. Jednak ze spokojem, tak jak w szkole małymi kroczkami, powolutku. 

Ad. pkt. 8. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – 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 9 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków 

następują o taką samą wartość.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – otwieram dyskusję, czy są pytania? Nie widzę. 

Poproszę o opinie Komisji. 

 

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

i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

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

 

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

na posiedzeniu w dniu 23 lutego br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. w zakresie działania Komisji. 

 

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

na posiedzeniu w dniu 25 lutego br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaje projekt uchwały pod głosowanie. Kto 

z państwa radnych jest „za” przyjęcie projektu uchwały proszę o podniesienie ręki przyciśnięcie 

przycisku. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – mamy wynik głosowania: „za”: 14, „przeciw”: 

1, „wstrzymało się”: 0, nie głosowało: 4. Ktoś wcisnął „przeciw”, a nie był „przeciw”. Powtórzymy 

głosowanie na tabletach. 

Radny Sł. Wąsiewski – moim zdaniem system jest tak zrobiony, że ten kto nie głosował 

automatycznie jest przeciw i zobaczcie na tablicy pan Leszek znowu nie głosował. 

P. I. Lamprecht, Sekretarz Powiatu – to nie jest tak. Mogę panie Przewodniczący wyjaśnić? Na 

dole jest wskazane ilu nie głosowało. Ten kto nie przycisnął przycisku nie głosował. Na tą chwilę 

„za” było 14 radnych, „przeciw” był 1, „wstrzymało się”: 0. Nie głosowało 4 radnych i to są radni, 

którzy nie uruchomili przycisku bądź są nieobecni. Tak to wygląda technicznie, przepraszam, że 

pozwoliłem sobie wyjaśnić. 

Radny St. Martuzalski – po co liczymy, bawimy się tą zabawką, skoro podstawą jest liczenie 

głosów z głosowania przez podniesienie ręki.  
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Radny Zb. Kuzdżał – jedno i drugie jest. 

Radny St. Martuzalski – nie ma czegoś takiego, jedno i drugie. W statucie nie ma jedno i drugie, 

jest głosowanie przez podniesienie ręki i należy liczyć i to jest podstawowy wynik.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ja widzę, że my nie potrzebnie problemy 

robimy. Dla mnie, jeszcze raz tłumaczę, podstawą jest liczenie głosów. Intencją moją jest, by 

nabrać wprawy. Czy to tak ciężko. Jeszcze raz proszę o głosowanie. Kto z państwa radnych jest 

„za” przyjęcie projektu uchwały proszę o podniesienie ręki. 

W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych. Wszyscy głosowali „za” i projekt uchwały został przyjęty. 

 

Uchwała nr XIX/154/16 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – głosowanie przewidziane literą prawa zostało 

zakończone. Teraz w celach szkoleniowych proszę zagłosować przez naciśnięcie przycisku. 

Dziękuję. Na dzisiaj wystarczy. Proszę poćwiczyć w domu.  

 

 

Ad. pkt. 9 

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

interpelacje i zapytania radnych.  

 

Radny St. Martuzalski – składam interpelację w związku z otrzymaną odpowiedzią na złożoną 

przez radnych Klubu „Porozumienie obywatelskie”. Interpelacja stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu.  

Radny W. Kwaśniewski - na komisji budżetowej złożyłem wniosek, który został większością, 5/4 

odrzucony. Wniosek dotyczył oznakowania poziomego na drodze Kotlin – Sucha, na odcinku 

zmodernizowanym w 2010 roku. Oznakowanie miało polegać na wymalowaniu pasów skrajnych. 

W związku z tym, że wniosek upadł składam obecnie interpelację. Interpelacja stanowi załącznik 

nr 11 do protokołu. Druga radosna wiadomość, która tutaj nie padła jest taka, że nastąpiło otwarcie 

ofert na drogę Zakrzew – Witaszyczki. Z informacji, które otrzymałem drogą telefoniczną od osób, 

które uczestniczyły w przetargu, koszt to ok. 3 mln netto, czyli w granicach 3,5 mln zł „z hakiem”. 

Zatem z planowanych środków 5 mln zł „z hakiem” pozostaje ok. 2 mln zł. Zatem sądzę także, że 

środki zabrane z drogi Wola Książęca – Hilarów powinny na tą drogę i na to zdanie wrócić.  

Ad. pkt. 10 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt to wnioski i oświadczenia 

radnych. 

 

Radny St. Martuzalski -  mam pytanie w związku z informacją, którą podzielił się z nami radny 

Walenty Kwaśniewski. Dobrym obyczajem była informacja zawsze na początku sesji 

z rozstrzygnięć czy postępowań przetargowych. Ta informacja była na tyle ważna, chyba się 

państwo zgodzicie, bo ten przetarg, jeśli jest faktem, jawi się w pozytywnych kolorach. Okazuje się, 

że te środki, które były przenoszone na sesji Rady, będą mogły wrócić do zadania, które było 

wcześniej przypisane do budżetu. Poproszę ze strony Zarządu o informacje na ten temat oraz 

pytanie, czy jakieś inne ciekawe informacje moglibyśmy na temat przetargów pozyskać?  

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – szanowny panie radny, rzeczywiście dobrym obyczajem byłoby 

informować o rozstrzygniętych przetargach. Dzisiaj nastąpiło otwarcie ofert, ale to nie jest, 

informuje pana, jednoznaczne z rozstrzygnięciem przetargu. Oferty muszą być sprawdzone przez 

urzędników.  
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zanim się rozstaniemy, poproszę kolegów 

radnych z Ziemi Jarocińskiej, PSL i PIS o pozostanie po sesji. 

Ad. pkt. 11.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zanim przejdziemy do kolejnego punktu 

komunikaty i podam termin kolejnej sesji, proszę państwa radnych o powstanie. W między czasie 

odbył się pogrzeb wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, p. Zugiera. Proszę 

o powstanie i uczczenie jego pamięci. 

 

Radny M. Małynicz – jeszcze wolne głosy i wnioski. Chodzi mi o sprzęt który mamy, sytuacje 

które nas dotykają, chociażby z poziomu przewodniczenia Komisji Budżetu czy radnego 

powiatowego. Mamy nowy sprzęt, wszyscy się musimy nauczyć. Sytuacje mogą być różne, ale 

nerwy i to, że niektórzy oczekują, żeby ich traktować jako radnych w sposób co najmniej poważny, 

to ja zadaje pytanie: czy niektórzy są poważni. To jest pierwsze nasze posiedzenie, niektórzy nie 

brali nawet udziału w szkoleniu. Teraz nie umieją wcisnąć, jak nie umieją, to powinni ćwiczyć 

w domu. Każdy ma prawo mieć czas do nauki, nie każdemu tak łatwo to przychodzi. Dzieci by się 

śmiały patrząc na to, co my wyprawiamy. Ten program jest naprawdę dziecinny, nie ma co 

wylewać swoje żale, uderzyć się w pierś, nauczyć się wszystkiego. Zobaczymy po kilku 

posiedzeniach, jeżeli będzie wymagał ten program modyfikacji, to jest rękojmia. Można narzucić 

wykonawcy to co będziemy chcieli mieć. Ale najpierw trzeba zacząć od siebie, od porządkowania 

pewnych rzeczy. Ja osobiście przyglądam się z uśmiechem i jakiegoś błędu nie zauważyłem. 

Wszystko mi się zgadzało. Problemów i pretensji do nikogo nie miałem. Gdybym miał, to zaczął 

bym od siebie. Można zwrócić się do dziewczyn, które by pomogły rozwiązać problem.  Na samym 

końcu, gdyby sytuacja wymagała tego, od obrażania innych. To jest mój głos w tej sprawie.  

Radny St. Martuzalski - wniosek formalny, bo nastąpiło wielkie niezrozumienie. Nie wszyscy 

przez parę kadencji siedzą w samorządzie. Ja mam wniosek formalny, doszliśmy do wniosku, że 

warto by było pochylić się nad statutem. Jest też opinia naszego mecenasa pana Tomasza 

Kuderskiego. Jeżeli doszliśmy do wniosku, jeśli ktoś nie potrafił tego zrozumieć, postaram się 

jeszcze raz wyartykułować., Żeby nie było wątpliwości, możemy wykorzystywać sprzęt i czasami 

z lenistwa, czy z wygody nie liczyć rąk, ale wykorzystywać to narzędzie. Po coś ono zostało 

kupione. Ja bym miał wniosek, żebyśmy powołali komisję doraźną do zmian statutowych, i tą 

zmianę, może jakieś inne wprowadzić. Pytanie w stronę pana mecenasa, czy nie warto przejrzeć 

statut pod kątem zmian, które by zgodnie z prawem nastąpiły.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – jeszcze raz tłumaczę, bo tak nie bardzo się 

słuchamy i nerwowo się prowadzi sesję.  Mnie jako przewodniczącego interesuje prawo. Dzisiaj 

czy naciśniesz tak czy tak, wyjdzie czy nie wyjdzie, traktuję ćwiczebne. Mamy prawo, pierwszy raz 

sesja, wersja robocza. Kończę tą sesję ze spokojem, bo z punktu prawa dopilnowałem, wszystkie 

uchwały są prawnie podjęte przez większość. Moim zdaniem nie widzę sensu powoływania  

komisji. Mi się podoba, że trzeba podnieść rękę, widzi przewodniczący. Ze spokojem naciśnij. Być 

może za słabo naciskamy. Powoli przećwiczymy, podotykamy, pomacamy i będzie dobrze.  

Ad. pkt. 12.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – komunikaty. Kolejna sesja 31 marca o godz. 

15.00. Dziękuję za spotkanie. 
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Ad. pkt. 13.  

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

obrady XIX Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 

 

Protokołowały :  

Ewa Wielińska 

 

 

 

 

  

 

 


