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Protokół nr XXXI/16 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 27 października 2016 r. w godz. od 15:00 do 17:40 

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 
 

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

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

Dyrektorów wydziałów, zaproszonych gości, kierowników jednostek, jarocińskie media. Nieobecni 

radni Mariusz Małynicz i Mateusz Walczak. Listy obecności radnych, pracowników, kierowników 

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

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

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

XXXI sesji Rady Powiatu został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji.  

Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? 

Nie widzę. 

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad XXIX i XXX sesji Rady Powiatu. 

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

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXIX sesji 

Rady Powiatu. 

5. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych. 

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

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017 i 2018. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030. 

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

powiatu na 2016 r. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wnioski i oświadczenia radnych. 

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Komunikaty. 

15. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - protokoły z obrad 29 i 30 sesji Rady Powiatu 

były wyłożone do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22 w godzinach 

urzędowania. Do dnia sesji nie wpłynęły do nich żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że 

Rada przyjęła protokoły z obrad 29 i 30 sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3.  

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

przedstawienie „Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu po 29 sesji Rady Powiatu.” 
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P. B. Walczak, Starosta Jarociński – chciałbym zwrócić się z wnioskiem formalnym, by 

usprawnić obrady w przyszłości. Od kolejnej sesji sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po 

XXIX sesji Rady Powiatu byłoby jako załącznik w materiałach sesyjnych i byłyby zadawane tylko 

pytania w dyskusji. Natomiast od siebie dodam kilka zdań o bieżących sprawach, pracy Starosty i 

Starostwa pomiędzy sesjami. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – szanowni radni jak się odnosimy do tej 

propozycji? 

 

Radny Sł. Wąsiewski – pozytywnie.  

 

Radny L. Mazurek - klub się zgadza na tą propozycję, natomiast mielibyśmy prośbę, żeby 

w sprawozdaniu było precyzyjnie pokazane, to czym Zarząd się zajmuje, np. są przydzielone 

pieniądze do jakiejś szkoły, to jaki był rozpatrywany wniosek, na jaką kwotę i na jaki cel. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – tego typu szczegółowe czy techniczne informacje, o których 

pan radny wspominał znajdują się każdorazowo w protokołach z posiedzeń Zarządu. Natomiast za 

chwilę przedstawię sprawozdanie z prac Zarządu i jeżeli mamy sprawozdanie plus protokół to są 

kompletne dokumenty, z których jest całość informacji. Jeśli będą jakieś wątpliwości, to można 

każdorazowo do danej sprawy wrócić i udzielić szerszej informacji. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przerabialiśmy już to i życzeniem Rady było, 

by jednak przedstawiać na sesji. Nie chodziło o szczegółowe informacje ale, że mieliśmy takie i 

takie spotkania. Dlatego się o to zwróciłem, że nie każdy z zaproszonych jest radnym. Mamy 

media, które też nie otrzymują dokumentów w wersji elektronicznej, mamy zaproszonych gości, 

dyrektorów. Oni też chcą wiedzieć gdzie jesteśmy i mi się wydaje, że nic się nie stanie, jeśli to 

będzie przedstawione w skrócie. Ewentualne pytania proszę bardzo. Jestem też zwolennikiem, by w 

skrócie przedstawić. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – przedstawił „Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po 29 sesji Rady Powiatu.” Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Radny St. Martuzalski – mam dwa pytania, jedno odnośnie informacji, która pojawiła się 

w sprawozdaniu, dotyczące wakacji jeśli chodzi o wprowadzenie rozstrzygnięć odnośnie transportu 

zbiorowego. Pytanie dotyczy uchwały Rady i przekazania Gminie Jarocin zadania powiatu. Czy to 

rozwiązanie będzie odłożone w czasie i zostanie wdrożone w 2018 roku, po decyzji o 

wprowadzeniu nowych rozwiązań? 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – ustawa o transporcie zbiorowym, która nakłada na 

samorządy powiatowe obowiązek organizacji transportu co najmniej z siedziby powiatu do siedziby 

danej gminy wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 roku. Ta ustawa przewidywała, że operator 

wybrany przez organizatora tego transportu, czyli na przykładzie porozumienia podpisanego z 

gminą Jarocin, operator wyłoniony przez gminę, będzie te usługi świadczył. Ewentualnie na 

trasach, o które będzie chciał trasę rozszerzyć, czy trasy które nie będą rentowne, gminy  zechcą 

dołożyć pieniędzy. Z jednej strony będzie obowiązywał plan, który uchwaliła Rada i przekazanie 

kompetencji Gminie Jarocin w formie uchwały o powierzeniu realizacji zadania. Z drugiej strony 

będzie obowiązywał przez ten rok model obecny, jeśli chodzi o rozliczenia biletów ulgowych z 

Marszałkiem Województwa. Uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Z jednej strony powiat i Gmina 

jako organizator naszego zlecenia będzie mogła sprawdzić jak to funkcjonuje, a operatorzy 

prywatni nie stracą bo nadal będą mogli wykonywać przewozy i ubiegać się o zwrot kosztów 

biletów ulgowych. Uważam że dobre rozwiązanie, które pozwoli przez rok 2017 wypracować z 

gminami szczegółową siatkę połączeń, poza Jarocinem, która jest chętna, do rozpinania tej siatki 

połączeń którą ma. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe gminy, to nam pozwoli dokładnie oszacować 
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koszty, przeanalizować i skonsumować rynek przewozów od roku 2018. To jest jeszcze trochę 

wróżenie z fusów, bo nadal nie wiemy czy nie będzie jakiś zmian. Na tą chwile uważamy, że to 

wychodzi nam to na dobre, a co przyniesie przyszłość czas pokaże. 

 

Radny St. Martuzalski – drugie pytanie związane jest z doniesieniami medialnymi. Ponownie 

dowiedzieliśmy się, że pan Starosta w swoim odruchu filantropijnym zafundował w kwocie 14.000 

zł bilety na film „Wołyń”. Z tych doniesień można było wywnioskować, że to pan Starosta zaprosił 

młodzież i sfinansował. Ta informacja nie ukazała się w Pana sprawozdaniu skrótowym. Nie wiem 

czy ktoś z Państwa był na seansie i jestem zdania, że osoba która funduje nieletniej młodzieży 

pójście na tak bardzo dobry od strony artystycznej film, ale w którym jest tyle okropieństw jest 

nieroztropnością. Takie osoby w mojej ocenie są szkodnikami jak chodzi o młodzieży i ich 

wychowanie. Chodzi o młodzież, która nie jest przygotowana historycznie i  mentalnie nie dorosła, 

które nie są w stanie zrozumieć tych okrutnych zdarzeń jakie były na terenie Wołynia po drugiej 

wojnie światowej. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – z doniesieniami medialnymi to jest różnie, bo znałem 

samorządców, którzy inwestora ściągnęli a do dzisiaj inwestora nie ma. Wspominaliśmy na 

przykładzie poprzedniego filmu, że będziemy ponawiać tego typu akcje. Nie rozumiem jednej 

rzeczy, że mamy wstydzić się historii pomimo, że bolesnej, czy ze względu na poprawność 

polityczną i stosunki polsko – ukraińskie udawać, że nic się nie stało. Powiem Panu w ten sposób, 

że na film poszła młodzież na wniosek dyrektorów szkół i samej młodzieży która wnioskowała o to, 

że chcą go zobaczyć. Film jest od lat 15 i ta młodzież, która ten wiek osiągnęła miała możliwość 

wyjścia na ten film. Tak jak w przypadku wcześniejszych wyjść, młodzież idzie ta, która wyrazi 

zgodę i chce. Nikt nie jest zmuszany. Nie rozumiem argumentów. Mordowanie Polaków nawet w 

taki sposób, to prawda, nawet brutalna, musi być zawsze prawdą. Ja też mam z czasów obrazy ze 

szkoły średniej jak pojechaliśmy na „Pianistę”. To nie znaczy, że mam nienawidzić Niemców czy 

mieć koszmary po nocach. Prawda jest prawdą i okrucieństwo i jest okrucieństwem. Wszystkie 

rzeczy powinny być nazwane po imieniu i to młodzieży wyjdzie na dobre w kontekście lekcji 

historii. Nie chodzi o szerzenie nienawiści, ale o to jakie wydarzenia miały miejsce.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – panie radny, ja ucinam, bo to jest nie 

potrzebne. Ja mam prawo jako szef Rady. To są pierdy, co chwilę inna nawijka. Dlaczego? Zarząd 

skorzystał ze swojego prawa i ja nie dyskutuję. Zarząd zbadał uczniów i pan nadal nawija. Albo na 

pana źle media działają, albo co.  

 

Radny St. Martuzalski - nie jest Pan od oceniania mojej wypowiedzi. Pan jest od tego, żeby 

sprawnie prowadzić obrady. 

 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – co do dojazdów jeszcze jedna sprawa do mnie 

dotarła. Trzeba zrobić jedną rzecz. Mnie nie interesuje jaki będzie operator. Pięknie, że gminy robią 

taki ukłon i realizują przewozy po swojej gminie. Łaski nie robią. Chodzi o to, że młodzież z 

Zalesia wsiada i jedzie przez Górę, Brzostków prosto przez Jarocin do pracy bez przesiadek. W tej 

chwili sprawa do Zarządu albo operatorzy do tego się  ustosunkują, a jak nie, to niech będzie jeden 

operator. Młodzież narzeka, miała być zmiana, jaka to jest zmiana. Na dobre miało być.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – poruszył pan ważną kwestię jak to wygląda w świetle 

przepisów, które jeśli będą w takim kształcie jakim są do roku 2018, to będą bezwzględne w tym 

zakresie. Bez porozumienia trasa Zalesie w Gminie Jaraczewo przez Jarocin do Jarocina i Tarc w 

Gminie Jarocin. Jeśli nie będzie porozumienia pomiędzy operatorem i dwoma gminami 

w założeniu, że linia nie będzie się bilansować to będzie kłopot. Dlatego to co podkreślamy na 

zebraniach z burmistrzami i wójtem, to jest podkreślane i te analizy trwają. Na pewno te gminy, 

które będą chciały utrzymać trasy połączenia nierentowne i dołożyć na to, to myślę, że Wysoka 
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Rada nie będzie miała nic przeciwko temu żeby takie połączenia w przyszłym roku akceptować na 

rok 2018. Natomiast prosiłbym o stanowisko co w przypadku kiedy Gminy nie będą chciały 

dołożyć tych pieniędzy na dodatkowych trasach. Będą wskazywać, że to powiat ma dać te 

pieniądze. Jako Zarząd przyjęliśmy stanowisko, że zyskujemy rok czasu i tak rozmawiamy 

z gminami, by wszystko zbilansować i dojść do porozumienia co do zakresu i finansów. Mamy 

wiele miesięcy, jeszcze wiele zmian będzie. To tak de facto będzie powstawać na żywo. Od 

1 stycznia nie będzie paraliżu, tak jak jest obecnie przez ten rok tak zostanie. Ro 2017 będzie na to, 

by te rozwiązania wypracować. Jeśli nie będzie zgody Gmin, albo nie będzie woli współpracy ze 

strony gmin, to chciałbym, żebyście jako Rada Powiatu mieli świadomość, że problemy będą 

zrzucane na barki Wysokiej Rady i koszty finansowe również. Pewnego rodzaju stanowisko 

będziemy musieli wypracować. 

 

Radny St. Martuzalski - proszę wybaczyć pytania, chcemy zwrócić uwagę większości w tej 

Radzie, że takie padały pytania z naszej strony w tym okresie, kiedy trzeba było wyjaśnić te 

wszystkie wątpliwości. Zamykaliście dyskusje. Dzisiaj się okazuje, a pan też głosował za tym 

rozwiązaniem, że nie wszystko jest oczywiste i jest wiele wątpliwości i być może będzie to spadało 

na barki samorządu powiatowego. To i dobrze że tak się stało. Może i dobrze żebyśmy jeszcze raz 

podeszli do tego rozwiązania. Może i dobrze żeby dopracować ten projekt na bazie takich 

wniosków, o których przed chwilą słyszeliśmy. Wracając do tego co p. Starosta powiedział, nie 

będę zniżał się do pana poziomu i udowadniał kto ma jakiego inwestora i po śmietnikach szukał. 

Muszę Panu powiedzieć jedno. Pan jest dużo dużo młodszym człowiekiem i ma pan uśmiech na 

twarzy, kiedy mówimy, w mojej ocenie, o bardzo trudnych i ważnych tematach, świadczy o 

niedojrzałości. To właśnie kiedy my chodziliśmy do szkoły, to nie można było mówić o niczym, ani 

o Katyniu, ani o Wołyniu. Nikt lepiej od naszego pokolenia nie wie jakie to są trudne i ciężkie 

tematy przede wszystkim dla młodzieży, która emocjonalnie nie jest przygotowania. Ta opinia nie 

jest opinią radnego Martuzalskiego, ale opinia psychologów, którzy jasno i dobitnie wskazują, że 

nie powinno się w ten sposób edukować niedojrzałą młodzież. To jest zbyt ciężki temat żeby zrobić 

sobie z tego pijar na użytek wyborów i swojej popularności. Pan to robi, pan dostanie za to w 

pewnym okresie zapłatę. Nie wiem czy pan się zreflektuje, ale takimi tematami nie wolno się 

bawić, bo to chodzi o kształtowanie następnego młodego pokolenia.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – może Panie Przewodniczący i panie Martuzalski tytułem 

końca, bo już się robi monolog. Dwie kwestie, uważam przede wszystkim, że w naszej służbie, 

funkcje które spełnimy efekty i jakość weryfikują mieszkańcy. Życzył bym pokory panie radny, ale 

jeśli jej nie ma, to nie może pan się dziwić, że na ustach nie tylko moich, ale kolegów, koleżanek i 

zaproszonych gości pojawiają się uśmiechy czy zdziwienie, bo pamięć ludzka jest zawodna, ale nie 

krótka. Natomiast nie rozumiem ataków na film i wiązania tego politycznie. Wiem, że pana kolega 

partyjny Sławek Nowak dostał ukraińskie obywatelstwo, bo otrzymaliście esemesa. 

 

Radny St. Martuzalski – to jest poziom. Ja mam pytanie, ile pan otrzymał głosów 

w jakichkolwiek wyborach, jeżeli komuś pan chce coś zarzucić? 

 

Radna B. Włodarczyk – uprzejmie proszę Panie Przewodniczący o zakończenie tej dyskusji. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję. Kto z państwa radnych jest za 

zakończeniem dyskusji, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się 

wstrzymał? Nie widzę.  

Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła wniosek. 

 

Ad. pkt. 4.  

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

obrad. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXIX sesji 

Rady Powiatu. 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dwie rzeczy, które utknęły mi w pamięci. 

Pierwsza to jubileusz Jarocińskiego Uniwersytetu III Wieku. miałem przyjemność z Panią 

Włodarczyk uczestniczyć w tym spotkaniu. Wzięły kobietki barki na swoje ramiona i wydawało 

się, że nic z tego nie będzie. Nagle powstaje prężna organizacja kobiet, które potrafią się 

zorganizować. Wiele dobrego z tego wychodzi. Dalsze dziesięć lat niech się tak prężnie rozwijają. 

Radny Martuzalski również w spotkaniu uczestniczył. Drugie spotkanie, w którym uczestniczyłem, 

było w Liceum. To co pan Starosta wspomniał. Było wydarzenie. Spotkaliśmy się z nauczycielami 

mianowanymi, dyplomowanymi. To jest wyższa szkoła jazdy prowadzenia zajęć. Dziękuję za 

wszystkie zaproszenia, które do mnie wpływają. Nie mogę wszędzie być. Tak zawsze robię, by raz 

w roku w jednej ze szkół być. Trochę cierpliwości, odwiedzę, będzie wszystko dobrze.  

 

Radny L. Bajda – przedstawiam informację z działalności Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Radny St. Martuzalski – chciałem uzupełnić informację bardzo ważną dla wszystkich 

mieszkańców powiatu, dla wszystkich obecnych. Uniwersytet Trzeciego Wieku został odznaczony 

najwyższym odznaczeniem Województwa Wielkopolskiego. Jest to odpowiedni moment, żeby to 

podkreślić. Odpowiedni moment, żeby podkreślić wagę i to co osoby zaangażowane robią na rzecz 

ludzi poprodukcyjnych. To jest fantastyczne przedsięwzięcie. Mamy w swoich szeregach pierwszą 

panią prezes tego Uniwersytetu, panią Bronisławę Włodarczyk. Uważam, że na ręce pani Prezes 

Bronisławy Włodarczyk wielkie podziękowania ze strony  samorządu powiatowego i całej 

społeczności powiatu jarocińskiego. Jeszcze jedna uwaga do ostatnie informacji, że jakoby jest 

zainteresowaniem mostem na Warcie w Nowym Mieście. Przypominam państwu, że odcinek 

miedzy Kórnikiem a Jarocinem dalej aż do Kępna jest zawarty w planach budowy dróg i autostrad 

na lata 2025 z perspektywą na 2027. To państwa dzisiaj jest rolą, by realizacja tego bardzo 

potrzebnego przedsięwzięcia łącznie z tym mostem, żeby nie została przeniesiona na ścianę 

wschodnią. Dzisiaj usłyszeliśmy z ust pani Premier, która podkreśla, że będzie w tej najbliższej 

perspektywie przede wszystkim muyślała o terenach od Wisły na wschód. To jest państwa zadanie, 

aby to zadanie, które już znalazło się w planach budowy dróg ekspresowych i autostrad, nie zostało 

z tego planu usunięte.  

 

Radna B. Włodarczyk - zostałam wywołana do tematu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ja bym 

miała życzenie, aby w przyszłym roku w działalności Komisji Oświaty jeden z tematów poświecić 

na to, żeby chociaż członkowie Komisji zaznajomili się z działalnością tej organizacji. Jest ona 

warta poparcia. Pan Martuzalski wspomniał, że jest to organizacja skupiająca przeważnie panie, jest 

też kilku panów, którzy wspomagają. Ja przez prawie osiem lat prezesowałam, a teraz przejęła to p. 

Halinka Florczyk. Uważam, że jest zespół, który chce pracować, ale czasem ze strony czy powiatu 

czy gminy należałoby wspierać. Te kobiety naprawdę wyrażają dużą wolę pracy, ale nieraz 

potrzebują również wsparcia choćby finansowego. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – w nawiązaniu do informacji o drodze S11, tak jak 

informowaliśmy kilka tygodni temu, po odbytym spotkaniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 

i Autostrad, że ten temat jest aktualny i przyjęty do realizacji w czasie najbliższym. Potwierdzeniem 

tego też powinny być słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który będąc w Pleszewie mówił, że ta 

droga bardzo ważna i musi powstać.  

 

Radny St. Martuzalski - proszę mi wybaczyć że mam pytania, ale w związku z nowym 

procedowaniem nad sprawozdaniami, w którym momencie będziemy rozmawiać o interpelacjach. 

Kwestia udzielenia odpowiedzi na interpelacje była ujęta w sprawozdaniu Starosty. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – odpowiadam – wolne głosy. 
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Radny St. Martuzalski – to jest deprecjonowanie jednego z najważniejszych punktów zapytania i 

interpelacje radnych, które można jeszcze po zakończeniu sesji rozpatrywać. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – jest ustalone, po konsultacji z panem Starostą 

ustaliliśmy, że o zwolnieniach ze sesji zwracać należy się do mnie, wszystko leży w kompetencji 

mojej. Ja później przekazuję dalej. 

 

Radny St. Martuzalski – co z interpelacjami? 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – panie radny dzisiaj w punkcie jedenastym mamy punkt 

interpelacje i zapytania radnych. 

 

Ad. pkt. 5.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt to informacje na temat analizy 

oświadczeń majątkowych. Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Odczytam informację na 

temat analizy oświadczeń majątkowych od Wojewody Wielkopolskiego. Informacja stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. Potem poproszę p. Starostę Bartosza Walczaka o odczytanie informacji 

dotyczącej oświadczeń majątkowych pracowników. Informacja stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. Następnie poproszę p. Grażynę Pytlas, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie 

o przedstawienie informacji dotyczącej wyników dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 

2015 rok. Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

P. Grażyna Pytlas, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie – pełnię funkcję Naczelnika 

Urzędu Skarbowego od 15 września tego roku. Jestem ze Środy Wlkp. W administracji podatkowej 

pracuje od 20 lat. Pragnę podkreślić, że w Jarocinie nie znam nikogo, nie mam rodziny, znajomych, 

przyjaciół. Nie wiem jak długo tu będę naczelnikiem, ponieważ z dniem 1 stycznia zmienia się 

struktura organizacyjna urzędów podatkowych i nie wiem jakie zostanie mi wyznaczone kolejne 

zadanie. Jestem tutaj dlatego, ponieważ zapoznałam się z niewielką częścią państwa oświadczeń 

majątkowych. Korzystając z zaproszenia chciałam podkreślić, że częste błędy w oświadczeniach 

wynikają z pośpiechu a nie jest rolą organu podatkowego czy coś państwo zataili, zapomnieli czy 

tez jest to błąd. Proszę być przygotowanym na to, że informacje do Urzędu kontroli Skarbowej o 

przeprowadzenie kontroli oświadczeń majątkowych mogą być przygotowane. Aby w przyszłym 

roku uniknąć takich sytuacji serdecznie zapraszam do Urzędu Skarbowego lub zorganizować takie 

spotkanie w urzędzie przed złożeniem oświadczeń majątkowych, aby z nami współpracować. Pani 

Maria Jeleniewska chętnie poświęci czas na co ja wyraziłam zgodę na takie spotkanie, 

przeanalizowanie pewnych rzeczy, uzgodnienie, by tych błędów nie popełniać. Korzystając z okazji 

chciałabym też prosić o pomoc w wskazaniu nam państwa pomysłów na usprawnienie składania 

zeznań podatkowych. Organizowane są różne akcje, łącznie z tym, że byliśmy do państwa 

dyspozycji w marketach. Poproszę o wskazówki, uwagi, co nie jest właściwe i można to zmienić.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – już jest dla nas ogromne wyróżnienie, że pani 

pokazuje nam jak urząd powinien wyglądać. Pani przychodzi do nas, mówi jak to robić, proponuje 

że razem to zrobimy. Do tej pory Urząd Skarbowy nas ganił. W tej chwili pierwsze kroki - urząd do 

obywatela. Już w tej chwili dziękuję. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu informacje przyjęła.  

 

Ogłaszam przerwę i wszystkich radnych zapraszam do sali nr 7 na spotkanie robocze. 

W tym czasie odbędą również posiedzenia Komisje Budżetu i Rozwoju oraz Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

 

Po przerwie Rada jest nadal władna do obradowania i podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć. 
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Ad. pkt. 6.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę Pana Mirosława Drzazgę, Dyrektora 

Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych powiatu w roku szkolnym 2015/2016.  

 

Pan Mirosław Drzazga Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – przedstawiam 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2015/2016. Jest to 

wymóg obligatoryjny. informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy do przedstawionej informacji ktoś z 

Państwa zabierze głos? 

 

Radny Sł. Wąsiewski – analiza bardzo dobrze odzwierciedla stan naszej oświaty. Trzeba się 

chwalić. Sukcesy, które zostały zaprezentowane to są naprawdę wybitne osiągnięcia. Mam pytanie, 

czy we wszystkich szkołach są realizowane ramowe plany nauczania, szczególnie wynikające z 

podziału na grupy? Mam na myśli języki obce, informatykę, zajęcia wychowania fizycznego. Jak to 

wygląda, czy my realizujemy zgodnie z przepisami? Oczywiście, jeżeli oddział jest mniejszy niż 25 

uczniów, to nie.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu - za podstawę programową odpowiadają dyrektorzy szkół. W 

przypadku liceów ogólnokształcących podstawa programowa jest rozłożona na 3 lata. Te wszystkie 

warunki, które muszą być spełnione w ramach podstawy programowej, to jest nie do odstąpienia. 

Jestem przekonany, że w ramach arkuszy organizacyjnych jest to badane w ramach tych 3 lat. W 

ramach techników są to 4 lata. Tu myślę, że bardziej mówimy o podziałach na grupy. Zasady, które 

wynikają z ustawy o systemie oświaty są wszystkie spełnione. Nie ma przekroczonych liczebności 

grup. Biorąc pod uwagę, że chcemy uzyskać określone oszczędności są połączenia grup miedzy 

grupami, na tym samym poziomie edukacyjnym. Połączone mogą być języki, mogą być połączone 

pracownie informatyczne, zajęcia z wychowania fizycznego. Tu pilnujemy, żeby te standardy były 

spełnione co do ilości uczniów. Tutaj nie ma żadnego odstępstwa. Zanim zbudujemy arkusze 

organizacyjne jest dyskusja w odniesieniu do liczebności grup. Musimy uwzględnić przy 

wychowaniu fizycznym podział na dziewczynki i chłopców. To jest dodatkowa trudność. 

Analizujemy osoby, które mają zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego. W przypadku danej 

szkoły tych zwolnień jest sporo. Zawsze występuję z pismem o informację ile osób jest 

zwolnionych. Rada przyjęła taką politykę, że nie chodzi o to, żeby zabrać pieniądze ze szkół, ale o 

to, by pieniądze wróciły w inny sposób do szkół na renowację itd. Możemy być spokojni, że 

podstawa programowa jest realizowana.  

 

Radny L. Mazurek - 24 października posiedzenie Komisji Edukacji odbywało się w ZSP Nr 2. 

Dyrektorzy szkół bardzo ładnie na slajdach i na mapkach pokazali nam wszystko. Dowiedzieliśmy 

się, że jeśli chodzi o zdawalność w latach 2016/2017 powiat jarociński z wynikiem procentowym 

91% zajął 1 miejsce w województwie wielkopolskim. Członkowie komisji złożyli dyrektorom 

złożyli gratulacji bo jest się czym chwalić. Również są wyniki sportowe. Wszystkie szkoły zajmują 

coraz wyższe miejsca. Jest to pokłosie poszczególnych kadencji. Szkoły były dofinansowywane, 

boiska jak i sale sportowe. Dyrektor dokładnie o budżecie powiedział. Mam pytanie, czy konkluzję, 

bo nie wiem czy dyrektor nie chciał tego powiedzieć. Z tego co wiem Wojewoda przyznał dotację 

dla Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie150 zł. To jest nagroda dla szkoły czy kara?  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu – to jest dofinansowanie do zakupu książek w Zespole Szkół 

Specjalnych. Te środki już były kiedyś przesunięte, a teraz reszta środków została wyrównana.  
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Radny St. Martuzalski – oświatą powinniśmy się zająć w najbliższym okresie po przygotowaniu 

przez Zarząd propozycji, a szykują się duże zmiany w oświacie. Mam wniosek, by Rada po 

informacjach ze strony dyrektorów jak i Zarządu przekazano informacje jak Powiat Jarociński do 

tych zmian i nowego dodatkowego rocznika będzie przygotowany. Przecież o 1/4 ilość uczniów 

wzrośnie. Jak nowy rocznik będzie zagospodarowany, czy mamy jakieś nowe pomysły na nowe 

kierunki. Jest to duża szansa. Są to koszty samorządów gminnych. Samorząd powiatowy otrzymuje 

szansę. Nie chciałbym żebyśmy się nad tym dzisiaj rozwodzili. Natomiast daje pod rozwagę by w 

rozsądnym terminie taką debatę na poziomie Komisji Oświaty i Rady przeprowadzić.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – z tego co wiem, możemy być spokojni. Do 

tego odniesiemy się później. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu sprawozdanie przyjęła.  

 

Ad. pkt. 7.  

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017 i 2018. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. Proszę Pana Starostę Bartosza Walczaka o przedstawienie projektu uchwały. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – jest to pomoc udzielona samorządowi Województwa 

Wielkopolskiego. Jest to wkład własny beneficjenta, którym jest w tym przypadku jednostka 

samorządu terytorialnego Powiat jarociński. Tacy partnerzy mogą być ponieważ mamy 100% 

udziałów w Spółce „Szpital Powiatowy”. Wkład własny to jest 25% wartości projektu. Pozostała 

część zostanie przekazana z funduszy unijnych. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych 

zabierze głos w sprawie projektu uchwały? 

 

Radny St. Martuzalski – rozumiem, że wszyscy mieszkańcy zostaną objęci programem, czyli 

identyfikacją medyczną. Mam pytanie czysto techniczne. Jak to będzie funkcjonowało w otwartych 

zespołach, wśród lekarzy rodzinnych? 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – lekarze rodzinni jak i prywatne praktyki lekarskie 

świadczące świadczenia medyczne w ramach umowy z NFZ musiały spełnić ten wymóg od 

1 stycznia bieżącego roku. To już działa w tego typu podmiotach. Placówki publiczne mają ten 

okres karencji wydłużony. Udział funduszy unijnych przez samorząd Województwa 

Wielkopolskiego by ułatwić samorządom wdrożenie systemu bo jest to dość duży wydatek 1 mln 

zł, a z dotacją niecałe250 tys zł. System działa w ten sposób, że każdy kto przyjdzie do 

jakiejkolwiek placówki medycznej będzie jego karta pobrana, odczytana w systemie, dane 

zweryfikowane i zapisane.  

 

Nie widzę więcej pytań. Proszę o opinie komisji. 

 

Radna J. Nicke, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny K. Matuszak, Wiceprzewodniczący komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

Zdrowia zaopiniowała projekt uchwały również pozytywnie. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 
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Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki 

i naciśnięcie odpowiedniego guzika. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? 

Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności podjęła uchwałę jednogłośnie. 

 

XXXI/203/16 

 

Ad. pkt. 8.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt porządku obrad przewiduje 

rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu. Projekt uchwały został omówiony przez pana Mirosława Drzazgę, 

Dyrektora Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych na posiedzeniu Komisji w przewie sesji. 

Czy ktoś z Państwa Radnych zabierze głos w sprawie projektu uchwały? 

Nie widzę. Proszę o opinie komisji. 

 

Radna J. Nicke, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja zaopiniowała 

projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć 

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

Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

XXXI/204/16 

 

Ad. pkt. 9.  

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

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. Projekt uchwały został omówiony przez p. Jacka Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu podczas 

posiedzenia Komisji w przerwie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa Radnych zabierze głos w sprawie 

projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie komisji. 

 

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

i Rozwoju zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

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

i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 

bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła uchwałę. 

 

XXXI/205/16 

 

Ad. pkt. 10.  

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 
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załącznik nr 15 do protokołu. Projekt uchwały został omówiony przez p. Jacka Jędrzejaka, 

Skarbnika Powiatu podczas posiedzenia Komisji w przerwie obrad sesji. Otwieram dyskusję. Nie 

widzę głosów w dyskusji. Proszę o opinie Komisji o projekcie uchwały. 

 

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

Zdrowia zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radna J. Nicke, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju – projekt uchwały został 

zaopiniowany przez Komisję pozytywnie. 

 

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

projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

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

i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 

bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła uchwałę jednogłośnie. 

 

XXXI/206/16 

 

Ad. pkt. 11. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny St. Martuzalski - z uwagi na to, ze procedujemy dzisiaj w inny sposób, nie usłyszeliśmy 

odpowiedzi na interpelacje. Dzisiaj przed sesją otrzymaliśmy na część odpowiedź. Odpowiedź 

mogłaby być wcześniej, ale sami sobie wystawiacie opinię i cenzurkę. Natomiast pierwsze pytanie 

mam odnośnie interpelacji złożonej w związku z sytuacją w szpitalu. Chodziło o pomysł 

właściciela na zarządzanie a dokładnie wyprowadzenie szpitala z sytuacji trudnej, kwestie placowe 

dotyczące pielęgniarek. Otrzymaliśmy odpowiedź, że państwo nic nie możecie. Trzeba się wobec 

tego zastanowić nad funkcjonowaniem tak drogiego tworu jakim jest Zarząd. Wszystkim radnym 

zależy, żeby byli odpowiednio traktowani. Otrzymałem odpowiedź, że nie leży to w kompetencjach 

zarządu. Jako starszy kolega, który współtworzył statut szpitala, spółki prawa handlowego chciałem 

zwrócić uwagę, bo pan starosta z uwagi na wiek jest osoba niedoświadczoną, że w statucie, na który 

się powołuje i wskazuje że określone w § 16, co należy do kompetencji zgromadzenia wspólników. 

Radzę go czytać do końca. Bo jest pkt. § 16, który mówi jasno i dobitnie, że zgromadzenie 

wspólników może rozpatrywać również inne sprawy, nie tylko te, których katalog został 

wymieniony, ale inne sprawy które dotyczą tej spółki. W związku z tym, że uważamy, że ta 

odpowiedź jest nie pełna zwracamy się ponownie o doszczegółowienie odpowiedzi, jaką wizję, jaki 

program dla spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” ma właściciel, czyli Zarząd. Uważamy, że to 

jest podstawowe zadanie, nie tylko nadzorowanie, ale również nakreślił zadania, które powinny być 

realizowane przez tą Spółkę. Drugą interpelację złożyliśmy przed samą sesją. Chciałem zwrócić 

uwagę n inwestycje, o których mówiłem na poprzedniej sesji. Odpowiedź otrzymałem dość szybko, 

ale ona mija się z prawdą. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – w drodze wyjątku na pytanie pierwsze odpowiem teraz, 

chodzi o zwiększenie kontraktu. Napytanie drugie przekażę głos panu Wiesławowi Ratajczakowi, 

który jest w zastępstwie Kierownika Referatu Dróg.  

 

P. W. Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych – odnośnie przebudowy ulicy Powstańców 

Wielkopolskich wyrwy, które powstały nie są spowodowane budową chodnika tylko wymianą 

wodociągów, który był wcześniej i był rozbierany wtedy krawężnik. Założenie było takie, że 

odtworzenie nawierzchni, będzie po ułożeniu krawężnika, gdy powstanie nowa linia. Wówczas 

będzie mogła być masa asfaltowa wylana do równej linii. Jeśli chodzi o termin zakończenia 

zadania, to 28 października minął. Wykonawca wystąpił o kilka dni przedłużenia umowy 
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w związku z opadami. Upoważnia go do tego umowa. Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie, czy 

umowa zostanie przedłużona czy zostaną naliczone odsetki.  

 

Radny T. Grobelny – w pewnym czasie z panią radną Nicke składaliśmy interpelację w sprawie 

oświetlenia skrzyżowania Roszków i Nosków na Borzęciczki. Postawiono jakieś światełko 

mrugające w okolicy RBB Stal, to jest daleko przed tym zakrętem. Mam pytani do pana Ratajczaka, 

czy zadowala pana takie oświetlenie, skoro my prosiliśmy o dokładne oświetlenie skrzyżowania na 

Roszków. Ponadto składałem interpelację w sprawie usunięcia słupów z chodnika w Łowęcicach. 

Czy jest odpowiedź na to pismo? 

 

P. W. Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych – jeśli chodzi o oświetlenie skrzyżowania to jest to 

skrzyżowanie poza terenem zabudowanym i generalnie skrzyżowania takie nie są oświetlone. W 

tym przypadku przekazaliśmy pismo do Generalnej Dyrekcji i jesteśmy strona w tym zadaniu. 

Generalna Dyrekcja dokonała ustawienia bariery sprężystej i umocnienia tego pobocza. Lampa nie 

powstała, ale żeby temat zamknąć zwróciliśmy się do Generalnej Dyrekcji z prośbą o wyjaśnienie, 

czy planuje jeszcze jakieś prace czy zakończyła zadanie. Takiej informacji jeszcze nie mamy. 

Drugie pytanie odnośnie słupów w Łowęcicach. Pismo zostało skierowane do Energii, która jest 

właścicielem tych słupów. Do tej pory właściciel nie wystąpił do nas z żadną odpowiedzią.  

 

Radny T. Grobelny – odnośnie skrzyżowania Łukaszewo – Wojciechowo z drogą nr 12 na Borek 

jest to skrzyżowanie poza terenem zabudowanym i jest oświetlone. 

 

P. W. Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych – mówimy w tej chwili o obwodnicy, która jest 

wybudowana później według standardów dużo wyższych. Jest to nowa droga, obwodnica Borku i 

połączenie z Jaraczewem. 

 

Radny K. Matuszak – za dwa lata będziemy obchodzić 100 lecie wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego. Mamy plany w zanadrzu jak upamiętnić te wydarzenia. Uważam, że trzeba te 

kwestie sformalizować i sugeruję, by na następnej sesji powołać komitet, który tymi sprawami by 

się zajął. Czas biegnie szybko i dwa lata to wcale nie jest dużo czasu.  

 

Radny St. Martuzalski – w związku z interpelacją. Chciałbym uzyskać odpowiedź odnośnie 

uszkodzeń nawierzchni dróg powiatowych. To nie tylko dotyczy osiedla Tumidaj, ale i innych dróg 

powiatowych. Takie uszkodzenia się pojawiły i są bardzo uciążliwe i duże. Chciałbym dowiedzieć 

się, kiedy wejdzie firma i usunie te wyrwy. 

 

P. W. Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych – jest informacja, że 31 października 

w poniedziałek. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – obecnie jest taka aura, że nawierzchnia się 

niższa. Panie radny, cały czas słucham, że nasz starosta jest młody. Jest młody to prawda. Jednak 

przez dwa lata z naszym zespołem prowadzi i coraz większy ma u nas szacunek. Życzymy tej 

energii i powiem, że cieszę się że jest w naszej drużynie. 

e 

Ad. pkt. 12. Wnioski i oświadczenia radnych. Nie było. 

 

Ad. pkt. 13. Wolne głosy i wnioski. Nie ma. 

 

Ad. pkt. 14. Komunikaty. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – informuję, że 11 października br. wpłynęła do 

Rady Powiatu skarga złożona przez pana Aleksandra Woelke. Na podstawie § 43a pkt 1) Statutu 

Powiatu Jarocińskiego została przekazana Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego skargę, 

w celu podjęcia czynności kontrolnych w zakresie spraw wskazanych w załączonym piśmie. 
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Informuję, że na moje ręce została przekazana przez Przewodniczącego Rady Rynku Pracy 

w Jarocinie odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego dotycząca przywrócenia 

przewozów na linii kolejowej Jarocin – Gniezno przez Wrześnię. Próby podejmowane przez 

Powiatową radę Rynku Pracy ponownego uruchomienia linii na ww. odcinku trwają od 2014 roku i 

trwają do dnia dzisiejszego. Przypomnę, że Rada Powiatu Jarocińskiego również podjęła 29 maja 

2015 roku Apel o przywrócenie linii kolejowej na trasie Jarocin – Września – Gniezno. Odczytam 

pismo Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka. Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – bardzo się cieszę, że taka odpowiedź została udzielona, bo ja od 2012 roku 

złożyłem chyba z pięć interpelacji złożyłem i bardzo mi zależało żeby to połączenie zostało 

przywrócone. Nie tylko w związku z uruchomieniem fabryką koncernu Volkswagen, ale również na 

przewozy dla młodzieży do szkół. To było podstawą tej sprawy. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – informuję, że przed nami dwie centralne uroczystości, 

między innymi 1 listopada. Wszyscy wiemy gdzie nasze miejsce. Chodzi mi o naszych patriotów, 

Powstanie Wielkopolskie, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, za poległych w 

Katyniu, Miednoje. Byśmy ich też uczcili w miarę możności zapraszam. Obecnie proszę abyśmy 

uczcili minut a ciszy wszystkich zmarłych naszych byłych radnych, którzy pracowali w naszej 

Radzie, pracowników którzy pracowali w samorządzie, którzy odeszli do Pana. 

Dziękuje bardzo.  

Druga uroczystość to 11 listopada, kolejna rocznica wolnościowa. Zapraszam. 

 

Radny St. Martuzalski – na jednej z poprzednich sesji usłyszeliśmy dane dotyczące bezrobocia. 

To bezrobocie kształtuje się na dość niskim poziomie, najniższym od prawie 20 lat. Przyczyn jest 

wiele, natomiast jest problem, nad którym jako Rada powinniśmy się pochylić. Nie tylko skala 

bezrobocia jest istotna, ale poziom dochodów mieszkańców naszego powiatu. Jesteśmy jako powiat 

na przedostatnim miejscu w Wielkopolsce pod względem dochodów na osobę. Za nami jest tylko 

powiat kępiński, gdzie dochód na osobę wynosi 2500 zł, a w przypadku naszego powiatu jest to 

kwota 2800 zł. Jest to potężny problem. Kieruje prośbę, by w pracach Rady również w 

porozumieniu z Zarządem pochylić się nad tym bardzo ważnym problemem.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – państwo radni, widzicie dobra zmiana. Jakie jest 

zadłużenie społeczeństwa. Od pierwszego stycznia dość znacząca wzrosła minimalna pensja. 

Program 500+ to też wielka pomoc.   

 

Ad. pkt. 15. Zakończenie obrad. 

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

obrady XXXI Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 17.20 

 

 

Przewodniczący   

 Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 

 

Protokołowały :  

Ewa Wielińska 

 

Agnieszka Przymusińska 

 

 

 


