
Protokół nr XXI/16 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 r. w godz. od 15:00 do 17:30 

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Obrady XXI 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. Nieobecna 

radna Janina Nicke. 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 

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

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

 

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

wyłożone do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22 od dnia 25 kwietnia 2016 r. 

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

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

 

Ad. pkt. 3. 

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

po 20 sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V Kadencji. W okresie pomiędzy sesjami odbyły się 

3 posiedzenia Zarządu w dniu 9, 22 i 30 kwietnia. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

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

Radny L. Mazurek - mam dwa pytania do pana Starosty, jest zwiększony budżet do DPS na 

imprezę okolicznościową nadania imienia p. Marii Kaczyńskiej. Jakiej wysokości jest ten budżet? 

Drugie pytanie miało dotyczyć szpitala, ale wycofam się z tego. 

P. M. Drzazga Członek Zarządu – ja odpowiem na to pierwsze pytanie. Budżet jest w wysokości 

27 tys zł. Jest to kwota pod wykonany projekt tablicy upamiętniającej panią Marię Kaczyńską. 

Oprócz tego koszty odlewu tej tablicy. Jest to tablica o wymiarach 1,25 x 80 cm. Będzie też 

konferencja oraz „Integracja”. „Integracja” odbywa się, co roku i chcemy połączyć w jeden akcent 

żeby nie było, ze każdego dnia coś się dobywa, dlatego taki został założony budżet.  

Radny L. Mazurek - w sprawozdaniu czytamy, że p. mecenas Czerwiński informował Zarząd 

o prawnych poczynaniach odnośnie DPS w Zakrzewie. Czy moglibyśmy otrzymać krótką 

informację o wyniku rozprawy sądowej, czy są jakieś inne czynności z tym związane i o co chodzi? 

P. M. Drzazga Członek Zarządu – sytuacja jest obecnie następująca, jeśli chodzi o nowy obiekt 

DPS w Kotlinie. Do tej pory przeprowadzonych jest 80 pensjonariuszek i część opiekunów a także 

administracja. W starym budynku pozostało około 30 pensjonariuszy i musi być im zapewniona 

opieka. Obecnie potrzebujemy zgody od Wojewody na zwiększenie ilości pensjonariuszy. Wracając 

do obiektu w Zakrzewie. To jest ostatni etap związany z oddaniem zespołu pałacowo – parkowego. 

Czekamy na wynik kasacji. Zastanawiamy się z mecenasem Czerwińskim, czy wycofać kasację 

i nie ochraniać tego obiektu, z którego my się wyprowadzimy, czy nadal podtrzymywać kasację. 

Analiza mecenasa Czerwińskiego wskazuje potrzebę podtrzymania kasacji. Gdybyśmy wycofali 

kasację nie wiadomo czy w rozliczeniu byśmy nie wyszli gorzej. W dalszym ciągu nie ma 



odpowiedzi na to pytanie. Nie ukrywam, że jest to dla nas kłopot, bo w momencie wyprowadzeni 

pensjonariuszy z Zakrzewa i tak będziemy musieli budynek ochraniać.  Mogą być różne sytuacje a 

odpowiedzialność spoczywa na Powiecie Jarocińskim, jako właścicielu zespołu pałacowo - 

parkowego.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – mieszkańcy Zalesia pytają, chodzi 

o malowanie pasów na drodze, kiedy ruszymy z tym?  

P. B. Walczak, Starosta Jarociński –  do wakacji ruszymy i będą pasy zrealizowane.  

Ad. pkt. 4. 

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

obrad. Poproszę o przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Powiatu 

Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność 

Pożytku Publicznego” w 2015 roku. 

 

P. M. Drzazga Członek Zarządu – sprawozdanie radni otrzymali wcześniej i zapoznali się 

z materiałem. Było również szeroko omawiane na Komisji Edukacji. W rozdziale pierwszym 

mówimy o współpracy z organizacjami pozarządowymi są wymienione podstawy prawne, na jakiej 

zasadzie ten program współpracy funkcjonuje. Wymienione są główne cele programu, cele 

szczegółowe programu. Były także przeprowadzone w 2014 roku konsultacje projektu programu 

współpracy Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015Program do 

wszystkich organizacji został dostarczony drogą elektroniczną. Do dnia 30 października 2014 r. 

żadna organizacja nie zgłosiła uwag i zaczęto go realizować. Przyjęła go również rada działalności 

pożytku publicznego i wydala pozytywna opinię. Był zrealizowany także konkurs ofert i państwo 

radni otrzymali zestawienie udzielonych dotacji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

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

 

Radny T. Grobelny – informacyjnie, na Komisji Rewizyjnej szczegółowo rozpatrywaliśmy kwoty 

przyznane poszczególnym stowarzyszeniom i organizacjom. Muszę z niedosytem stwierdzić, że 

mało organizacji z ościennych występuje o te środki. W przyszłym roku się poprawię, regulamin 

przyznawania i kryteria wręczę osobiście większej liczbie organizacji w naszej gminie Jaraczewo, 

żeby ościenne gminy były liczniej reprezentowane przy podziale środków. Osobiście rozdam 

regulaminy, obiecuję. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu 

informację przyjęła. Przechodzimy do kolejnego punktu. 

 

Ad. pkt. 5. 

P. Beata Oleśków, Powiatowy Inspektor Sanitarny – przedstawiła informację o stanie sanitarno - 

epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2015 rok. Informacja stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Radny P. Franczak – bardzo wnikliwie przeczytałem opracowanie. Jeżeli chodzi o sytuację 

epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych. W podsumowaniu, że nastąpiły braki w zakresie 

dostawy szczepionek. Jakich szczepionek to dotyczyło, z czego wynikają braki i jak sytuacja 

wygląda dzisiaj?  

 

P. Beata Oleśków, Powiatowy Inspektor Sanitarny – jeśli chodzi o braki w dostawie szczepionek 

to wynikały one z tego, że były braki w magazynie i szczepionki nie zostały dostarczone do nas 

w odpowiednim terminie. Natomiast obecnie na bieżąco wpływają do nas poszczególne dawki 



szczepionek i zgodnie z kalendarzem szczepień osoby są zaczepiane. To nie wynikało z sytuacji 

naszej wewnętrznej tylko odgórnej. 

 

Radny L. Bajda – również przeczytałem informację wnikliwie i dowiedziałem się, że dużo 

sukcesów jest w dziedzinie edukacji zdrowotnej i sanitarnej oraz wzrasta ilość kontroli w sklepach 

spożywczych zwłaszcza w tych położonych w małych miejscowościach. Jak tam sytuacja wygląda, 

jest tendencja zwyżkowa czy zniżkowa w zakresie stwierdzania nieprawidłowości?  

 

P. Beata Oleśków, Powiatowy Inspektor Sanitarny – jeśli chodzi o jakość drobnych sklepów na 

naszym terenie to pozostaje na takim samym poziomie. Są to tez kontrole interwencyjne na 

życzenie konsumentów. Stwierdzane są nieprawidłowości przede wszystkim w dacie ważności 

produktów. Natomiast stan sanitarny w sklepach nie budzi zastrzeżeń.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuje, nie widzę dalszych pytań. 

Stwierdzam, że Rada sprawozdanie przyjęła.  

 

Ad. pkt. 5. 

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Odczytam uzasadnienie do projektu uchwały. 

Dziękuję, że mogę przed wami stanąć i poprosić o podjęcie tej uchwały.  

 

P. M. Drzazga Członek Zarządu – chciałbym przy okazji przekazać informację, że 12 czerwca 

odbędzie się uroczysta msza o godz. 12.00 u o.o. Franciszkanów z okazji rocznicy Chrztu Polski. 

Zostanie również poświęcony nowy ołtarz ku czci Św. Franciszka. Ponadto odbędzie się koncert 

pana Lecha Makowieckiego i jego zespołu Zayazd.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dodam, że w tym roku mamy dwa takie duże 

jubileusze. To jest rok Miłosierdzia Bożego, a Polska oprócz tego ma 1050 lecie przyjęcia Chrztu 

Świętego. To nie jest wydarzenie jednorazowe, ale uczczenie rozłożone w czasie. Obchody trwają 

aż do grudnia. Mamy również przy okazji odpust w parafii Św. Antoniego. Same dobre rzeczy i te 

przyziemne i te duchowe nas czekają. Poproszę o opinię Komisji. 

 

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

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

Jarocińskiego w sprawie uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kto z państwa radnych jest za przyjęciem 

uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Uchwała w sprawie uczczenia 1050 rocznicy Chrztu 

Polski została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr XXI/163/16 

 

Ad. pkt. 7. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na 

czas nieoznaczony gruntu, położonego w Porębie 32, gm. Jaraczewo, stanowiącego własność 

Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

P. A. Staniszewska, główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami – projekt uchwały 

dotyczy wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości położonej 

w Porębie. Działka stanowi część nieruchomości o powierzchni 32m
2
. Nieruchomość będzie 



przeznaczona pod garaż. Z uwagi na to, że oddanie najem wymaga zgody Rady, dlatego 

przedłożony został projekt uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję, czy są pytania do projektu uchwały? 

Nie widzę. Poproszę o opinie komisji. 

 

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

na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony gruntu, 

położonego w Porębie 32, gm. Jaraczewo stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego. 

 

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

 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Wszyscy głosowali „za” podjęciem uchwały. 

 

Uchwała nr XXI/164/16 

 

Ad. pkt. 8. 

Kolejny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w 

sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (pt. 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie jarocińskim). 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie – proszę o pozytywne 

zatwierdzenie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO. 

Kwota dofinansowania Projektu wynosi 1 051 245,16 zł. 

 

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

na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

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

jarocińskim). 

 

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

i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. (pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy w powiecie jarocińskim). 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do głosowania. Kto jest za 

przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr XXI/165/16 
 

Ad. pkt. 9. 
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (pt. Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim). Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

 



P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie – prosiłbym również 

o zatwierdzenie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota 

dofinansowania Projektu wynosi 1 482 322,46 zł. 

 

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

na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

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

 

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

i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego 

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

w powiecie jarocińskim). 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – głosujemy. Kto jest „za” podjęciem uchwały 

proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

Rada w obecności 19 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę. 

 

Uchwała nr XXI/166/16 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – w tym punkcie wrócimy do uroczystego dnia 

a mam na myśli czas, gdy wręczaliśmy nagrody dla zasłużonych dla Powiatu Jarocińskiego. 

Miałem przyjemność wręczać nagrody dla wyróżnionych osób. Wtedy był nieobecny, a dziś pan 

Piotr Łukaszewski jest wśród nas. Pan poseł, który miał wręczać nagrodę, zobowiązał mnie, bym 

zrobił to na dzisiejszej sesji. 

 

P. P. Łukaszewski – dziękuję bardzo szanownym radnym za to wyróżnienie. Chciałbym 

wytłumaczyć i przeprosić za tą komedie, która wynikła. Nigdy nie myślałem, że z taka wielka 

pompą będzie ta nagroda wręczana. Otrzymałem takie zaproszenie, które miało mnie zaskoczyć. Ja 

przyjechałem, ale stwierdziłem, że to jest jakiś bal sportowca i chyba to nie ta impreza. Jako 

przykładny rolnik wróciłem bo była ładna pogoda i pojechałem na pole. Przepraszam. Wyszło jak 

wyszło. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dobra pogoda dla rolnika to jest wszystko. 

Tym bardziej dziękuję, że wyszła taka inicjatywa. Nasze otoczenie jest rolnicze i po raz pierwszy 

nagroda w tym roku została przyznana rolnikowi i zaczynamy od pana. Za ten trud ciężkiej pracy w 

imieniu radnych i zaproszonych gości dziękuję.  

 

Radny L. Bajda – dodam, że tą lukę udało się zapełnić na Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska  tej kadencji. Myślę, że w latach następnych również się to uda. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ogłaszam 15 minut przerwy. Na pokoju nr 8 

jest możliwość zrobienia kawy lub herbaty. 

 

Po przerwie Rada jest nadal władna do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.  

 

Ad. pkt. 10. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę p. Skarbnika o przedstawienie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu.  

 



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

zmianami budżetu w roku 2016, które szczegółowo omawiałem na poszczególnych komisjach. 

 

 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy do powyższego projektu uchwały są 

pytania? 

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 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 – głosujemy. Kto jest „za” podjęciem uchwały 

proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Wszyscy głosowali „za” podjęciem uchwały. 

 

Uchwała nr XXI/167/16 
 

Ad. pkt. 11. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt to rozpatrzenie projektu uchwały 

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

załącznik nr 13 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił zmiany budżetu na 2016 r. zawarte w projekcie 

uchwały.  

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.  

 

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

Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 18 maja br. pozytywnie zaopiniowała 

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

zakresie działania komisji. 

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

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

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2016 r. w zakresie działania komisji. 

 

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

 

Na obrady wrócił radny Sł. Wąsiewski. 

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. „Za” głosowało 17 radnych, 1wstrzymał się od głosu.  

 

Uchwała nr XXI/168/16 
 

Ad. pkt. 12. 



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

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zlecenia kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała na moje ręce pismo wskazujące na nieprawidłowości 

w gospodarce finansowej jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego. RIO prosi o 

przekazanie informacji o podjętych działaniach w celu wyjaśnienia sprawy. Odczytam treść pisma. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

 

Radny St. Martuzalski – czy to jest stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej czy cytaty 

z pisma?  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – odczytałem pismo, które przesłała Regionalna 

Izba Obrachunkowa według właściwości na zbadanie tej sprawy przez Komisję Rewizyjną. Na tej 

podstawie się do państwa zwracam.   

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu – do Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynęło pismo 

podpisane przez pewne osoby. W piśmie przedstawione zostały zarzuty, dlatego RIO skierowała na 

ręce Przewodniczącego Rady Powiatu pismo z prośbą o wyjaśnienie tych nieprawidłowości, jeśli 

takie występują w gospodarce finansowej jednostek organizacyjnych powiatu jarocińskiego i o 

przekazanie odwrotnie informacji o podjętych działaniach. Stąd pojawił się projekt uchwały, żeby 

przekazać do rozpatrzenia  tę sprawę naszej Komisji Rewizyjnej, aby zbadana została bezstronnie. 

Dyrektorzy zostali poproszeni o złożenie wyjaśnień. Pełen materiał dowodowy Komisja Rewizyjna 

będzie miała przedstawiony. Najlepszym sposobem będzie przyjęcie tej uchwały i skierowane do 

Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia. Stanowisko Komisji Rewizyjnej zostanie przekazane do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

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

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Wszyscy głosowali „za” podjęciem uchwały. 

 

Uchwała nr XXI/169/16 
 

Ad. pkt. 13. 
W okresie między sesjami ani w czasie sesji nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie.  

 

Ad. pkt. 14.Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny K. Matuszak – już jako Przewodniczący Rady z takim zamiarem się dzisiaj nosiłem, a dziś 

słuchając sprawozdania z działalności pana Starosty, myślę że moglibyśmy wprowadzić punkt do 

porządku obrad sesji – sprawozdanie z prac Przewodniczącego Rady, zastępców i radnych 

pomiędzy sesjami. Wygląda na to, że oprócz tego że chodzimy dwa razy w miesiącu na komisje i 

raz na sesję. Wielu z nas podejmuje różne inicjatywy, o których się nie mówi. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – według mnie nic nie stoi na przeszkodzie, by 

taki punkt wprowadzić. Jaki problem, by każdy radny się pochwalił, gdzie był. Radni byli na 

wyjeździe w szpitalu w Zabrzu i nic nie wiemy, jakie wnioski. Delegowałem radnego Leszka Bajdę 

na wielkopolskie obchody rocznicy Chrztu Polski i też nic nie wiem. Bardzo dobra inicjatywa, bo 

można myśleć, że bierzemy diety i jesteśmy nierobami. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – było obyczajem, gdy przez osiem lat pełniłem funkcję dyrektora 

Wydziału Oświaty w urzędzie Miejskim, że punktem obrad Rady Miejskiej było zawsze 

sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami. Jeżeli przewodniczący gdzieś 

nie był, to kto był i gdzie.  

 



P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wprowadzimy. Każdy radny gdzieś 

uczestniczy. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu – nie mam nic przeciwko temu. Każdy radny może założyć 

sobie coś w rodzaju pamiętnika. Jednak to powinno być w materiałach dodatkowych. Każdy radny 

sam napisze, by nie obciążać Biura Rady wynurzeniami poszczególnych radnych. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dwa, trzy zdania „byłem tam i tam”. 

 

 

Radny Zb. Kuzdżał – pan Starosta wyczytuje gdzie uczestniczy, a radni jak gdzieś są, to się sami 

promują. 

 

Radna B. Włodarczyk –gdy byłam radną Rady Miejskiej na każdej sesji Pan Sekretarz czytał 

informację, jakie przetargi się odbyły w przerwie miedzy sesjami. W naszym przypadki to są dwa 

albo trzy przetargi w ciągu miesiąc. Nie zajmie to dużo czasu.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – pani radna ma prawo wnioskować. 

Rozważymy tę sprawę.  

 

Ad. pkt. 15. 

Wolne głosy i wnioski 

Radny M. Walczak – chciałem sprostować, bo doszły mnie słuchy, że podobno na 

poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Zdrowia powiedziałem do pana przewodniczącego 

Szczerbania „zamknij się”. Nikt, oprócz jednej osoby, tego nie słyszał. Dlatego chciałem to 

sprostować. 

 

Radny St. Martuzalski – jestem pod ogromnym wrażeniem bo czas, jaki pokonała dzisiejsza sesja 

w 90% to przerwa, którą pan Przewodniczący ogłosił i dyskusja nad bardzo ważnym tematem, 

wykazywania na sesjach czego dokonaliśmy pomiędzy sesjami. Na inne tematy merytorycznie nie 

wystarczyło państwu radnym animuszu, aby podyskutować o rzeczach ważnych, które były 

tematem dzisiejszej sesji. Usłyszałem informację, dla mnie ciekawą. Dlatego mam pytanie do 

Zarządu, kiedy dowiedzieliście się, że aby przenieść pozostałe 30 pensjonariuszek z Zakrzewa jest 

potrzebna zgoda Wojewody. Byliśmy świadkami, kilka tygodni temu, kiedy bardzo szumnie i z 

pompą został otwarty DPS w Kotlinie, natomiast dowiadujemy się, że 1/3 mieszkanek nadal 

pozostaje w starym obiekcie, Dzisiaj dowiaduje się, że jest potrzebna decyzja Wojewody. Dlaczego 

tej decyzji wcześniej nie było, żeby wszystkich przenieść w jednym czasie. 

 

P. M. Drzazga Członek Zarządu - każdy wie, że każdy nowo otwarty DPS może mieć tylko 100 

pensjonariuszy. Tu przede wszystkim chodziło o to, żeby zachować strukturę DPS odpowiednio 

powiększoną. Dlatego staraliśmy się, żeby DPS w Kotlinie był ciągłością DPS-u w Zakrzewie.  

Wiec z j3dnej strony jest to utrzymanie 110 pensjonariuszy, ale ponieważ obiekt może przyjąć 

więcej osób, stąd  nasze starania by rozciągnąć starania w czasie. Można to nazwać jakiegoś 

rodzaju manipulacją, ale która ma za zadanie poprawienie utrzymania DPS w Zakrzewie, przez to 

jest to przesuniecie w czasie. Nie polega to na tym, że zabrakło woli, by przenieść wszystkich 

pensjonariuszy w jednym czasie. Utrzymujemy status, że jest to DPS w Zakrzew. Zależy jak na to 

popatrzymy. My patrzymy w odniesieniu do budżetu Powiatu Jarocińskiego. Potwierdzić może tą 

informację Dyrektor DPS p. Janusz Krawiec. To nie jest na zasadzie, że staramy się cokolwiek 

zaniechać, tylko podejmujemy działania żeby DPS sam się finansował, żeby zwiększać ilość 

pensjonariuszy w DPS a przede wszystkim na nowych zasadach.  

 

Radny L. Mazurek – zabiorę głos, bo wydaje mi się, że pan Walczak pięknie odpowiedział, że 

nikt nie słyszał że Pan na Komisji powiedział do pana przewodniczącego „zamknij się”, ale 



powiedział pan „ja tu rządzę”. Pan powinien za to przeprosić i będzie w porządku. A ja się 

wycofam, że może nie zrozumiałem, albo wydawało mi się, że pan powiedział „zamknij się”.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – jest troska o autorytet Przewodniczącego Rady 

i bardzo dziękuję. Wspomnę dwie rzeczy, w międzyczasie ukazał się artykuł w Gazecie Jarocińskiej 

odnośnie „gburowatych lekarzy”. Druga rzecz nagłośniona medialnie, gdzie Wysoka Rada podjęła 

decyzję na temat nadania Domowi Pomocy Społecznej imienia Marii Kaczyńskiej. Ta kobieta 

oddana  na rzecz innym, zasłużyła na swój Dom i za to bardzo dziękuję. Dotarł do mnie głos z 

Radlina, że czeka się w poczekalni pięć godzin. To nie jest zadanie pana prezesa, ale to jest praca 

doktora Budzyńskiego, który powinien zająć się sprawami lekarskimi, a nie biznesem. On jest 

dyrektorem do spraw medycznych. Jak się ma funkcję wiceprezesa w szpitalu, to trzeba się 

zdecydować. Jak to może być, żeby po artykule w gazecie drzwi się u mnie nie zamykają.  

 

P. M. Jantas, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy” – jako prezes odpowiadam za wszystko. Istotna 

informacja jest taka, że mamy wiele skarg na przychodnię obok szpitala. Za czasów lewicy, została 

ona oddana prywatnej inicjatywie. Ludzie przychodzą na skargę na tą przychodnię, nie mówię, że 

szpital jest super i nie ma skarg, Też są. Jednak za całą służbę zdrowia obwiniany jest szpital, za 

wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie miasta Jarocin, a dobrze wiemy, ze tak nie jest. 

 

Ad. pkt. 16. 
Komunikaty. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – mam prośbę do przewodniczącego klubu Ziemi Jarocińskiej, 

pana radnego Walczaka o to, by w przyszłym tygodniu zwołał klub radnych  Ziemi Jarocińskiej, 

PIS i PSL. Ponadto proszę Zarząd Powiatu by po sesji spotkał się ze mną po sesji na pięć minut 

w gabinecie. 

 

P. M. Drzazga Członek Zarządu -  miło mi państwa poinformować, że startujemy do kolejnych 

projektów, będziemy aplikować o określone pieniądze. Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych 

w Tarcach w ramach projektu o 720 tys zł, ZSP Nr 1 w Jarocinie 1,7 mln zł, i ZSP NR 2 w 

Jarocinie o 1,3 mln zł. W sumie składamy aplikację do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 

prawie 3.735.000 zł. Te trzy szkoły startują w ramach projektu, które będą realizowały na terenie 

Powiatu Jarocińskiego. Przede wszystkim chodzi o to, by uczniowie szkół zawodowych miały 

łatwiejsze wejście w rynek pracy, podniesienie kwalifikacji, zdobycie dodatkowych uprawnień, 

skorzystanie z dodatkowych staży. Staramy się, by również nauczyciele skorzystali z możliwości 

dokształcania, z różnych form, także studiów podyplomowych. Nasz wkład własny ma wynosić w 

granicach 10%. To byłoby w granicach 370 tys zł. Biorąc pod uwagę zaangażowanie szkól, wkład 

własny wszystkich szkół, to uda nam się wkład zbić do prawie 130 tys zł. Jest to sukcesem 

dyrektorów szkół. Będziemy czekali na rozwiązanie konkursowe składanych projektów, ale 

uważam że jest warto. Tym bardziej, że Ministerstwo Edukacji stawia na kształcenie zawodowe. 

Więc są to niemałe środki. Projekty są przygotowane bardzo dobrze więc mamy duże szanse, by 

pozyskać dla naszych uczniów szkół zawodowych te pieniądze. W przyszłości będziemy jeszcze 

starali się aplikować o środki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ale to rozdanie będzie później 

i czekamy na możliwość pozyskania wejścia z kolejnymi projektami. Myślę, że też będzie to 

projekt w granicach 700-800 tys a być może do miliona.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – przepraszam rozpędziłem się. Oczywiście przewodniczącym 

klubu Ziemi Jarocińskiej w powiecie jest pan Mariusz Małynicz. Jednak w związku z tym, że pełni 

również funkcję prezesa zakładu Gospodarki Odpadami jego funkcję w klubie zastępuje pan 

Mateusz Walczak.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – szanowni państwo na moje ręce wpłynęło 

pismo od stowarzyszenia osób poszkodowanych przez spółki Grupy Volkswagen. Pismo jest 



poddawane analizie przez radcę prawnego. Chodzi o emisję spalin. Druga rzecz, planowałem sesje 

na dzień 25 maja przed Bożym Ciałem. Czy pasuje termin? 

 

Radny M. Małynicz – ponieważ w planie pracy Komisji Budżetu jest posiedzenie połączone 

z Komisja Zdrowia i nie będę mógł być na tym posiedzeniu i na sesji też nie. Więc bardzo bym 

prosił, żeby sesja odbyła się przed długim weekendem.  

 

 

 

 

 

 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wiec zostawiamy 25 maja godz. 15.00. 

 

 

 

Ad. pkt. 17 

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

obrady XXI Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 16.50. 
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