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Protokół nr XXXVII/17 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 30 stycznia 2017 r. w godz. od 10:00 do 15:45 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

 

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

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

pracowników Starostwa, zaproszonych gości, jarocińskie media. Listy obecności radnych, 

pracowników, stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 protokołu. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – stwierdzam, że na podstawie listy 

obecności, że na ogólną liczbę 19 radnych obecnych jest 19 radnych, wobec czego Rada jest 

władna, by podejmować prawomocne decyzje.  

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu został udostępniony w programie esesja. 

Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? 

Nie widzę. 

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Powiatu. 

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

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po 

XXXV sesji Rady Powiatu. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność powiatu jarocińskiego 

służebnością przesyłu. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie 

Jarocińskim na lata 2017-2022. 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r. 

9. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2016 rok.  

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2016 

roku. 

11. Odczytanie wniosku o odwołanie Starosty Powiatu Jarocińskiego. 

12. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku grupy radnych  

o odwołanie z funkcji Starosty Powiatu Jarocińskiego p. Bartosza Walczaka. 

13. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

14. Przeprowadzenie tajnego głosowania i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

odwołania Starosty Powiatu Jarocińskiego p. Bartosza Walczaka. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wnioski i oświadczenia radnych. 

17. Wolne głosy i wnioski. 
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18. Komunikaty. 

19. Zakończenie obrad. 

 

 

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

był wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22. Do dnia sesji nie 

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

z obrad XXXV sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

 

Ad. pkt. 3.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Informuję, że „Sprawozdania 

z działalności Zarządu Powiatu po 35 sesji Rady Powiatu” zostało udostępnione radnym w 

programie e-sesja. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Radna B. Włodarczyk - w jednym z punktów było, że ma być przygotowane sprawozdanie 

przez Wydział Oświaty o DPS w Kotlinie, bardzo bym prosiła, żeby treść sprawozdania 

dotarła również do komisji rewizyjnej. 

 

Ad. pkt. 4. 
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXV sesji 

Rady Powiatu. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – informuję, że uczestniczyłem  

w uroczystościach w Straży Pożarnej w Jarocinie.  

 

Ad. pkt. 5. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej 

własność powiatu jarocińskiego służebnością przesyłu. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 6 do protokołu. 

 

Radny M. Małynicz – Komisja Budżetu i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

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

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 

bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych, przy 19 głosach 

„za” podjęła uchwałę. 

 

XXXVII/228/17 

 

 

Ad. pkt. 6. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania  

z zakresu administracji rządowej. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Radny M. Walczak – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

  

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

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały?  

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

Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych, przy 

19 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

XXXVII/229/17 

 

Ad. pkt. 7. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Jarocińskim na lata 2017-2022. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Radny M. Walczak – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

  

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

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 

bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych, przy 19 głosach 

„za” podjęła uchwałę. 

 

XXXVII/230/17 

 

 

Ad. pkt. 8. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r. Sprawozdanie zostało udostępnione radnym  

w programie e-sesja. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu informację przyjęła.  

 

Ad. pkt. 9. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Sprawozdania z działalności stałych 

komisji Rady Powiatu za 2016 rok. Sprawozdania zostały udostępnione radnym w programie 

e-sesja. Sprawozdania stanowią załączniki nr 10,11,12,13 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 10. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  

z realizacji planu kontroli w II półroczu 2016 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 
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Ad. pkt. 11. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – odczytał wniosek o odwołanie Starosty 

Powiatu Jarocińskiego. Wniosek stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Radny J. Zegar – zgłaszam wniosek formalny, aby przed glosowaniem mógł się 

wypowiedzieć Pan Starosta, aby przekazał nam jak się wszystko działo, aby Państwo wszyscy 

wiedzieli, o co chodzi i o co jest Pan Starosta oskarżany.   

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – składam drugi wniosek. Myślę sobie, że 

później w wolnych głosach przedstawimy. Dwa wnioski mamy. Pierwszy wniosek Pana 

Zegara, żeby w tym momencie odniósł się, ja stawiam wniosek, że w wolnych głosach.  

 

Radny L. Bajda – ma konstytucyjne prawo do obrony. 

 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 12 radnych było „przeciw”, 7 było „za” wnioskiem 

radnego Zegara. 

 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 12 radnych było „za”, 7 było „przeciw”. Wniosek 

Przewodniczącego Szczerbania został przyjęty. 

 

 

Radny M. Małynicz – chciałem zabrać głos w tej kwestii. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – nie. Odmawiam. Wnioski zostały dwa 

przegłosowane i o czym jeszcze mamy rozmawiać. 

 

Radny M. Małynicz – nie mogę w tej kwestii zabrać głosu? 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – nie. W jakim celu? 

 

Radny M. Małynicz – jak, w jakim celu? 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – widziałem na Komisji Budżetu jak Pan 

prowadzi. To nie dotyczy sprawy. 

 

Radny M. Małynicz – czy na Komisji Budżetu odmówiłem Panu głosu? 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zdarzało się. 

 

Radny M. Małynicz – nie. Na Komisji Budżetu mógł się Pan wypowiedzieć choć nie był Pan 

członkiem.   

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę.  

 

Radny M. Małynicz – Szanowni Państwo od 2 lat przyglądam się bacznie i z uwagą tego, co 

tutaj się dzieje i dochodzę do takiej refleksji, że Pan Przewodniczący wybiórczo traktuje 

poszczególne osoby, bo jeśli Pan zgłasza wniosek, żeby Pan Starosta mógł zabrać głos  

w punkcie wolne głosy to zapewniam Pana Przewodniczącego, że nie trzeba było tego 

głosować, każdy ma prawo wypowiedzieć się w tym punkcie. Natomiast bardzo przykro jest, 

że Pan odczytuje wniosek zarzucając Staroście całą masę rzeczy, jednocześnie jemu nie 
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pozwalając zabrać głos. Czy to jest poważne traktowanie urzędu urzędującego Starosty? 

Zadaję wprost pytanie do Pana Przewodniczącego czy to jest w porządku? 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję. Przyjąłem do wiadomości. 

Przechodzimy do następnego punktu. 

 

Ad. pkt. 12. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej  

w sprawie wniosku grupy radnych o odwołanie z funkcji Starosty Powiatu Jarocińskiego  

p. Bartosza Walczaka.  

 

Radna B. Włodarczyk – odczytała opinię. Opinia stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 13.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Przystępujemy do wyboru komisji 

skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne głosowanie w sprawie odwołania starosty Powiatu 

Jarocińskiego p. Bartosza Walczaka.  

Radni otrzymali stosowne przepisy w tym zakresie. Przypominam jednak, że Komisja 

Skrutacyjna zostanie powołana i będzie prowadziła swoją działalność na podstawie uchwały 

nr XV/81/04 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie powołania 

Komisji Skrutacyjnej. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi trzech radnych. Członkowie 

Komisji Skrutacyjnej na swym pierwszym spotkaniu wybierają spośród siebie 

przewodniczącego komisji. Wybory członków Komisji Skrutacyjnej przeprowadza 

prowadzący obrady sesji Rady Powiatu w głosowaniu jawnym, na każdego kandydata 

oddzielnie. Każdy radny może zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków Komisji. 

Członkami Komisji Skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy otrzymali w przeprowadzonym 

głosowaniu największą liczbę głosów „za”.  

 

Proszą o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radny L. Bajda – zgłaszam kandydaturę Pana Juliana Zegara. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – zgłaszam kandydaturę Pani Bronisławy 

Włodarczyk i Pana Mariusza Stoleckiego. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy Pan Julian Zegar przyjmuje? 

 

Radny J. Zegar  - tak.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy Pani Włodarczyk przyjmuje? 

 

Radna B. Włodarczyk – tak.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy Pan Mariusz Stolecki przyjmuje? 

 

Radny M. Stolecki – tak.  
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Wobec tego poddaję pod głosowanie 

jawne poszczególne kandydatury do komisji skrutacyjnej. 

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem kandydatury Pana Juliana Zegara do komisji 

skrutacyjnej?  

 

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

 

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem kandydatury Pani Bronisławy Włodarczyk do 

komisji skrutacyjnej?  

 

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

 

 

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem kandydatury Pana Mariusza Stoleckiego do komisji 

skrutacyjnej?  

 

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

 

Radni wybrali Komisję Skrutacyjną w składzie: 

1. Pan Julian Zegar 

2. Pani Bronisława Włodarczyk 

3. Pan Mariusz Stolecki 

 

 

Ad. pkt. 14. 
Przeprowadzenie tajnego głosowania i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania 

Starosty Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Proszę wobec tego Komisję  

o ukonstytuowanie się i przystąpienie do przygotowania kart do głosowania.  

 

Ogłaszam w tym celu 15 minutową przerwę w obradach. 

 

Po przerwie 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Wznawiam obrady po przerwie. Rada 

zachowuje quorum, wobec czego jest nadal władna do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Proszę członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania, a jej przewodniczącego 

o przypomnienie sposobu głosowania.  

 

Radna B. Włodarczyk - poinformowała zebranych, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała 

się w następujący sposób: 

 

1. Pan Julian Zegar - członek 

2. Pani Bronisława Włodarczyk - Przewodnicząca 

3. Pan Mariusz Stolecki - członek 

 

Następnie odczytała z uchwały nr XV/80/04 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 22 stycznia 

2004 r. w sprawie sposobu głosowania tajnego, zasady głosowania i poprosiła o przystąpienie 

do aktu głosowania. 



7 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska 

odbierał od członka Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, a następnie za osłoną oddawał 

głos i wrzucał kartę do urny. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – na czas liczenia głosów oraz 

sporządzenia protokołu z głosowania zarządza 10 minutową przerwę a po jej upływie 

wznowił obrady. Poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników 

głosowania i odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Radna B. Włodarczyk - odczytała protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej, który 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Komisja skrutacyjna stwierdza, że wniosek w sprawie 

odwołania Pana Bartosza Walczaka uzyskał minimalną liczbę głosów i w związku z tym 

starosta został odwołany. 

 

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

 

Po przerwie 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady po przerwie. Rada 

zachowuje quorum, wobec czego jest nadal władna do podejmowania prawomocnych decyzji. 

przechodzimy do przegłosowania uchwały stwierdzającej odwołanie z funkcji Starosty 

Powiatu Jarocińskiego p. Bartosza Walczaka. Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z 

poźn. zm.), po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego  

i przeprowadzeniu głosowania tajnego, uchwala się, co następuje: 

 § 1. Stwierdza się odwołanie pana Bartosza Walczaka ze stanowiska Starosty 

Jarocińskiego, co jest jednoznaczne z odwołaniem całego Zarządu Powiatu Jarocińskiego. 

  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Kto jest „za” podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? 

 

W głosowaniu brało udział 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką 

Radę podjęta przy 12 głosach „za” i 7 głosach „przeciwnych”.  

 

XXXVII/231/17 

 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Wnoszę o rozszerzenie porządku obrad 

XXXVII sesji o dodatkowe punkty, tj. 

 

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

w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego 

 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego. 

 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie odwołania 

radnych z funkcji wiceprzewodniczących Rady Powiatu Jarocińskiego. 
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie odwołania 

radnych z funkcji wiceprzewodniczących Rady Powiatu Jarocińskiego. 

 

19. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.  

1) Zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

2) Przeprowadzenie tajnego głosowania. 

3) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu. 

4) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu. 

 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w składzie 

osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego. 

 

21. Wybór Starosty Jarocińskiego 

1) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Starosty Jarocińskiego. 

2) Przeprowadzenie tajnego głosowania i podjęcie uchwały stwierdzającej 

wybór Starosty Jarocińskiego. 

 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Starosty - Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Jarocinie. 

 

23.Wybór Wicestarosty Jarocińskiego. 

1) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wicestarosty Jarocińskiego. 

2) Przeprowadzenie tajnego głosowania i podjęcie uchwały stwierdzającej 

wybór Wicestarosty Jarocińskiego. 

 

24. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu 

1) Zgłaszanie kandydatów na funkcję członków Zarządu Powiatu. 

2) Przeprowadzenie tajnego głosowania i podjęcie uchwały stwierdzającej 

wybór członków Zarządu Powiatu. 

 
Nowy porządek obrad zostanie Państwu rozdany. 

Proszę o przegłosowanie zmian do porządku obrad. 

 

W głosowaniu wzięło udział  19 radnych, 12 głosowało „za”, 7 było „przeciw”. Zmiany do 

porządku obrad zostały przyjęte. 

 

 

Ad. pkt. 15. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych komisji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 814) oraz § 50 ust. 1 uchwały Nr VIII/70/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z 

dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 3615 ze zm), uchwala się, co następuje: 
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§ 1. Do składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju powołuje się radnych: 

1) Andrzeja Szlachetki  

2) Jana Szczerbania.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 

bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych, przy 19 głosach 

„za” podjęła uchwałę. 

 

XXXVII/232/17 

 

Ad. pkt. 16. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Na podstawie art.2 ust.4, art.12 pkt 1, art.19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r., poz. 814 ze zm.) art.4 ust.1 pkt 1 lit. „b” ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 

poz.902 ze zm.) Rada Powiatu Jarocińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  W uchwale Nr VIII/70/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2015 roku 

w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2015 r. 

poz.3615 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 59 otrzymuje brzmienie: 

„§ 59. W skład Zarządu wchodzą; Starosta, Wicestarosta i pozostali członkowie 

w liczbie 2 osób.” ; 

 

2) § 60 otrzymuje brzmienie: 

„ § 60.  Ze Starostą, Wicestarostą i pozostałymi członkami Zarządu nawiązuje się 

stosunek pracy w Starostwie na podstawie wyboru.” 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ogłaszam przerwę i zwołuję Komisję 

Budżetu i Rozwoju w celu zaopiniowania projektu uchwały. 
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Po przerwie 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady po przerwie. Rada 

zachowuje quorum, wobec czego jest nadal władna do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Otwieram dyskusję. 

 

Radny M. Walczak – ja bym wnioskował o głosowanie imienne. 

 

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

wniosku? 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych, przy 12 głosach 

„przeciw” i 7 głosach „za” nie przychyliła się do wniosku radnego Walczaka. 

 

Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem 

projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto 

„się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 

19 radnych przy 12 głosach „za” i 7 głosach „przeciw” podjęła uchwałę. 

 

XXXVII/233/17 

 

Ad. pkt. 17. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Przeprowadzenie tajnego głosowania i 

rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie odwołania radnego z 

funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. (Leszek Bajda) Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Proszę wobec tego Komisję o ukonstytuowanie się i przystąpienie do przygotowania kart do 

głosowania.  

Przypomnę tylko jako szef Rady, to do przyjemności nie należy. Tylko jest kwestia taka, że ta 

grupa radnych nie jest żadną grupą puczystów, tylko to jest legalnie wybrana grupa radnych 

na mocy porozumienia, które zawarło. Jeśli się nie chciało współpracy z trzema radnymi, z 

Panem Kuzdżałem, że się kończy współpracę lider ziemi jarocińskiej mówi Pan Pawlicki, że 

ze Szczerbaniem kończy współpracę, z Panem Stoleckim kończy współpracę, kończy się 

współpracę z szefem PIS-u Panem Krawcem, uderza się w koalicjanta PIS-u Pana Drzazgę. 

To taka konsekwencja rzeczy. Dziwię się, że tego nikt nie widzi, to jest normalna rzecz, 

normalna procedura. Gratuluję, że udało się wyłonić nowe władze i w ramach nowych władz 

mamy prawo do zmian. Powoli.  

 

Ogłaszam przerwę.  

 

Po przerwie 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady po przerwie. Rada 

zachowuje quorum, wobec czego jest nadal władna do podejmowania prawomocnych decyzji.  

W dniu 30 stycznia wpłynął wniosek do mnie o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego 

Pana Leszka Bajdę i Pana Juliana Zegara.  

 

Radny L. Bajda – myślę, że swoją funkcję wiceprzewodniczącego wykonałem w sposób 

właściwy, należyty. Nawet ponad programowo w niektórych kwestiach, byłem dzisiaj gotowy 

do złożenia z prac swojej jako wiceprzewodniczącego rady Powiatu. Złożył sprawozdanie  

z działalności wiceprzewodniczącego Rady. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu.  
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Leszku dziękuję Ci, bo byłeś taką moją 

prawą ręką przy wszystkich wyjazdach, wiadomo, że jestem zawodowo zaangażowany. 

Zawsze mogłem na Ciebie liczyć, dalej pracujesz w Radzie i Twoje możliwości będą mogły 

być wykorzystane. Proszę członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania, a 

jej przewodniczącego o przypomnienie sposobu głosowania.  

 

Radna B. Włodarczyk – przechodzimy do głosowania w sprawie odwołania radnego  

z funkcji Wiceprzewodniczącego. Robimy tak samo jak przy odwołaniu Starosty.  

Za odwołaniem lub przeciw odwołaniu. 

 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska 

odbierał od członka Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, a następnie za osłoną oddawał 

głos i wrzucał kartę do urny. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – na czas liczenia głosów oraz 

sporządzenia protokołu z głosowania zarządza 10 minutową przerwę a po jej upływie 

wznowił obrady. Poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników 

głosowania i odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Radna B. Włodarczyk - odczytała protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej, który 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Komisja skrutacyjna stwierdza, że wniosek w sprawie 

odwołania Pana Leszka Bajdy uzyskał wymaganą liczbę głosów i w związku z tym 

Wiceprzewodniczący Rady został odwołany. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Poddaję projekt uchwały w sprawie 

odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego pod głosowanie. Kto z Państwa radnych 

jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest 

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

Jarocińskiego w obecności 19 radnych przy 12 głosach „za” i 7 głosach „przeciw” podjęła 

uchwałę. 

 

XXXVII/234/17 

 

 

Ad. pkt. 18. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –Przeprowadzenie tajnego głosowania i 

rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie odwołania radnego z 

funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. (Julian Zegar) Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Proszę wobec tego Komisję o ukonstytuowanie się i przystąpienie do przygotowania kart do 

głosowania.  

Ogłaszam przerwę.  

 

Po przerwie 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady po przerwie. Rada 

zachowuje quorum, wobec czego jest nadal władna do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Proszę członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania, a jej przewodniczącego 

o przypomnienie sposobu głosowania.  
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Radna B. Włodarczyk – przechodzimy do głosowania w sprawie odwołania radnego  

z funkcji Wiceprzewodniczącego. Robimy tak samo jak przy odwołaniu Starosty.  

Za odwołaniem lub przeciw odwołaniu. 

 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska 

odbierał od członka Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, a następnie za osłoną oddawał 

głos i wrzucał kartę do urny. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – na czas liczenia głosów oraz 

sporządzenia protokołu z głosowania zarządza 10 minutową przerwę a po jej upływie 

wznowił obrady. Poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników 

głosowania i odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Radna B. Włodarczyk - odczytała protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej, który 

stanowi załącznik nr 25 do protokołu. Komisja skrutacyjna stwierdza, że wniosek w sprawie 

odwołania Pana Juliana Kazimierza Zegara uzyskał wymaganą liczbę głosów i w związku  

z tym Wiceprzewodniczący Rady został odwołany. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Poddaję projekt uchwały w sprawie 

odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego pod głosowanie. Kto z Państwa radnych 

jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest 

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

Jarocińskiego w obecności 19 radnych przy 12 głosach „za” i 7 głosach „przeciw” podjęła 

uchwałę. 

 

XXXVII/235/17 

 

 

Ad. pkt. 19. 
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

a) Zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

 

b) Przeprowadzenie tajnego głosowania. 

 

c) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

d) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

a) P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Proszę o zgłaszanie kandydatur. 

Radny St. Martuzalski – mam ogromny zaszczyt zgłoszenia dwóch kandydatów do 

zasiadania w prezydium rady powiatu na funkcji Wiceprzewodniczących. Pierwszą osobą jest 

to najstarszy samorządowiec w naszym gronie, osoba bardzo zasłużona, były wójt Gminy 

Kotlin, Pan Radny Walenty Kwaśniewski. Drugą osobą, którą mam zaszczyt prosić Państwa 

radnych o akceptację i głosowanie za tą kandydaturą jest również wieloletni działacz 

samorządowy, były pracownik Starostwa Powiatowego w Jarocinie, jako naczelnik oświaty 

pan radny Leszek Mazurek.  
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy kandydaci wyrażają zgodę? 

Radny W. Kwaśniewski – tak. 

 

Radny L. Mazurek – tak. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ponieważ nie ma zgłoszeń innych 

kandydatur zamykam listę kandydatów. Proszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do 

głosowania. 

Zarządzam 15 minutową przerwę. 

 

Po przerwie 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady. Rada zachowuje 

quorum, wobec czego jest nadal władna do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Proszę członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania, a jej przewodniczącego 

o przypomnienie sposobu głosowania.  

 

Radna B. Włodarczyk – wyjaśniła zasady głosowania.  

 

Radny W. Kwaśniewski – chciałem poinformować Wysoką Radę, ze zarówno ja jak i Pan 

Mazurek wyłączamy się z głosowania w swojej sprawie. W związku z tym podejdę do 

głosowania i otrzymam jedną kartkę i jedną kartkę do głosowania otrzyma Pan Mazurek.  

 

Radny L. Mazurek – chciałbym też oświadczyć, że nie będę brał udziału w losowaniu  

na swoją osobę.  

 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska 

odbierał od członka Komisji Skrutacyjnej karty do głosowania, a następnie za osłoną oddawał 

głos i wrzucał karty do urny. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – na czas liczenia głosów oraz 

sporządzenia protokołu z głosowania zarządza 10 minutową przerwę a po jej upływie 

wznowił obrady. Poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników 

głosowania i odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Radna B. Włodarczyk - odczytała protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej, który 

stanowi załącznik nr 28 do protokołu. Komisja skrutacyjna stwierdza, że 

Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jarocińskiego został wybrany Pan Walenty 

Kwaśniewski. 

 

Odczytała drugi protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik nr 29 

do protokołu. Komisja skrutacyjna stwierdza, że Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu 

Jarocińskiego został wybrany Pan Leszek Mazurek. 

 

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

uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Walentego 

Kwaśniewskiego. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 

bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych przy 11 głosach 

„za”, 7 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę. 
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XXXVII/236/17 

 

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

uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Leszka Mazurka. 

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

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

że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych przy 11 głosach „za”, 7 głosach 

„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę. 

 

XXXVII/237/17 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zapraszam Wiceprzewodniczących do 

stołu prezydialnego. Ogłaszam 10 minut przerwy. 

 

Po przerwie 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady. Rada zachowuje 

quorum, wobec czego jest nadal władna do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Ad. pkt. 20. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się: 

1) Pana radnego Teodora Grobelnego, 

2) Pana radnego Stanisława Martuzalskiego 

3) Pana radnego Andrzeja Szlachetkę  

ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

 

Proszę o zgłaszanie kandydatur. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – Szanowni państwo, chciałem zgłosić kandydaturę radnego Mariusza 

Stoleckiego. Dziękuję.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy Pan Mariusz Stolecki wyraża zgodę?  

 

Radny M. Stolecki – tak wyrażam zgodę.  

 

Radny M. Małynicz – chciałbym zgłosić kandydaturę Pana Leszka Bajdy i Pana 

Przemysława Franczaka.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – głosujemy nad kandydaturą Pana 

Mariusza Stoleckiego. Kto z Państwa jest „za” ?  

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Przy 10 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i 5 

głosach „wstrzymujących się” kandydatura uzyskała akceptację. 

 

Głosujemy nad kandydaturą Pana Leszka Bajdy. Kto z Państwa jest „za”? 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Przy 18 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” kandydatura uzyskała akceptację. 
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Głosujemy nad kandydaturą Pana Przemysława Franczaka. Kto z Państwa jest „za”?  

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Przy 10 głosach „przeciw”, 7 głosach „za” i 2 

głosach „wstrzymujących się” kandydatura nie uzyskała akceptacji. 

 

Stwierdzam, że do składu Komisji Rewizyjnej wchodzą Pan Mariusz Stolecki oraz Pan 

Leszek Bajda.  

 

Radna B. Włodarczyk – przypominam, że zgodnie ze statutem Komisja Rewizyjna liczy  

6 członków, w tej chwili mamy 5. Proszę pamiętać, że jeszcze jedna osoba musi do nas 

dotrzeć.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – Szanowni Państwo rozumiem w tym 

przypadku wątpliwości pani Przewodniczącej, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o skład Komisji 

Rewizyjnej musi liczyć 6 osób. Zostały zgłoszone 3 osoby, dwie osoby uzyskały akceptacje. 

Na jednej z następnych sesji nastąpi uzupełnieni składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. 

Jeśli chodzi o głosowania Komisji Rewizyjnej quorum wynosi 6, więc nawet, jeśli w składzie 

będzie 5 osób i tak liczy się quorum do 6.  

 

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

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego. 

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

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

że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych przy 13 głosach „za” i 6 głosach 

„wstrzymujących się” podjęła uchwałę. 

 

XXXVII/238/17 

 

 

 

Ad. pkt. 21. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Wybór Starosty Jarocińskiego 

Szanowni Państwo.  

Obecnie Rada przystąpi do wyboru Starosty – Przewodniczącego Zarządu Powiatu. 

Proszę o zgłaszanie 

 

a) P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę o zgłaszanie kandydatów na 

funkcję Starosty Jarocińskiego. 

 

Radny K. Matuszak – w imieniu klubu radnych PSL mam zaszczyt rekomendować na 

stanowisko Starosty Jarocińskiego Kolegę Teodora Grobelnego. Teodor Grobelny – 

mieszkaniec Cerekwicy Starej. Ojciec dwóch córek i syna, dziadek dwóch wnuków. 

Absolwent Wydziału matematyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz absolwent 

studź podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą i informatyką. Długoletni nauczyciel, 

dyrektor Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół i Gimnazjum w Jaraczewie i Górze. Działacz 

samorządowy i społeczny, Ludowiec od 1980 roku, członek PSL, Radny Gminy Jarczewo w I 

kadencji – 1990 -94. Radny Rady Powiatu od trzech kadencji. Członek wielu organizacji 

społecznych – PTTK, Towarzystwa pamięci Powstania Wielkopolskiego, PZW, Towarzystwa 

im. Stanisława Mikołajczyka, członek Klubu Regionalistów Jarocińskich oraz wielu innych. 

Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi Prezydenta RP, odznaka zasłużony dla Gminy 
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Jaraczewo oraz wieloma innymi odznaczeniami i medalami resortowymi. W mojej opinii 

Teodor Grobelny to człowiek godny zaufania, człowiek, na którego zawsze można liczyć. 

Jestem przekonany, iż jego doświadczenie, posiadana wiedza, spokój, opanowanie oraz wielki 

rozsądek przyczynią się do dalszego rozwoju Powiatu Jarocińskiego. W imieniu Radnych 

PSL bardzo proszę o poparcie kandydatury Kolegi Teodora na stanowisko Starosty Powiatu 

Jarocińskiego.  

 

J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Wobec braku innych zgłoszeń zamykam 

listę kandydatów na stanowisko Starosty. Stwierdzam, że mamy jednego kandydata Pana 

Teodora Grobelnego. Czy Pan Teodor Grobelny wyraża zgodę? 

 

Radny T. Grobelny – tak. Wyrażam zgodę.  

 

J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Proszę Komisję Skrutacyjną o 

przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania. 

Zarządzam 15 minutową przerwę. 

 

Po przerwie  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady. Rada zachowuje 

quorum, wobec czego jest nadal władna do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

b) Przeprowadzenie tajnego głosowania i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Starosty 

Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Proszę przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania. 

 

Radny T. Grobelny – oświadczam, że nie wezmę udziału w głosowaniu. 

 

Radna B. Włodarczyk – wyjaśniła zasady głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska 

odbierał od członka Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, a następnie za osłoną oddawał 

głos i wrzucał kartę do urny. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – na czas liczenia głosów oraz 

sporządzenia protokołu z głosowania zarządza 10 minutową przerwę a po jej upływie 

wznowił obrady. Poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników 

głosowania i odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Radna B. Włodarczyk - odczytała protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej, który 

stanowi załącznik nr 32 do protokołu. Komisja skrutacyjna stwierdza, że Starostą Jarocińskim 

– Przewodniczącym Zarządu Powiatu został wybrany Pan Teodor Józef Grobelny. Gratulacje 

od Komisji Skrutacyjnej. 

 

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

stwierdzającej wybór Starosty Jarocińskiego. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem 

projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto 

„się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego przy 11 
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głosach „za” i 7 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. (Radny Teodor Grobelny nie 

brał udział w głosowaniu) 

 

XXXVII/239/17 

 

Radny K. Matuszak – Panie Starosto, Teodorze Drogi zanim przejdę do życzeń, zacytuję 

wspaniałego Polaka Kardynała Stanisława Wyszyńskiego „Człowiek dopiero wtedy jest 

w pełni szczęśliwy,  gdy może służyć, a nie wtedy,  gdy musi władać. Władza imponuje tylko 

małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek 

naprawdę wielki, nawet, gdy włada, jest służebnikiem.” Teodor ja Ciebie znam wiele lat i 

zdążyłem Cię poznać dobrze i wiem, że jesteś po to, żeby służyć. Byłem przy Tobie blisko 

przez ostatnie dni i wiem, jakie miałeś dylematy przed podjęciem tej władzy, ale wiem, że 

władza w Twoich rękach to będzie służba. Życzę Tobie wszystkiego najlepszego, aby się 

spełniły Twoje wszystkie marzenia i plany samorządowe, oprócz kwiatów Teodorze 

chciałbym abyś przyjął wizerunek Matki Boskiej Pocieszenia z Goliny, żeby nasza Golińska 

Matuchna była zawsze w Twoim gabinecie, żeby nad Tobą czuwała i żeby Tobie zawsze 

sprzyjała. Wszystkiego dobrego Teodorze.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni 

Zebrani serdecznie dziękuję za wybór na tak odpowiedzialną funkcję. Wiem, że od tego 

momentu 72 tysiące naszych mieszkańców będzie patrzeć na mnie ja na Was. Jest to bardzo 

odpowiedzialna funkcja i jestem właśnie po to, żeby służyć wszystkim mieszkańcom naszego 

Powiatu. Dziękuję tym, którzy głosowali za mną na wybór Starosty, dziękuję też tym, którzy 

sceptycznie podeszli do mojej osoby i się wstrzymali. Chciałem w tej chwili przedstawić parę 

elementów naszej racji, dlaczego postawiliśmy wniosek o odwołanie Starosty Jarocińskiego. 

15 grudnia 2016 r. odbyła się pierwsza sesja budżetowa, Radni już wcześniej zauważyli 

nierówne traktowanie naszych gmin, jeśli chodzi o inwestycje drogowe i wnieśli 

autopoprawki, które nie zostały uwzględnione. Nikt z naszych radnych nie myślał o wniosku 

o odwołanie Starosty. W proponowanym budżecie znalazły się kwoty, o których nikt z nas nie 

wnioskował na przykład 120 tysięcy zł na festiwal disco – polo lub 2 mln zł na łącznik ulicy 

Śródmiejskiej z ul. Wrocławską jako dofinansowanie dla Gminy Jarocin.   

Podobne dofinansowanie było w zeszłym roku na drogę Jarocin – Słupia, które przekazaliśmy 

w 2016 roku. Zagłosowaliśmy przeciw uchwaleniu budżetu w tym kształcie oczekiwaliśmy 

dokonania zmian, które dotyczyło około 4 % całości budżetu. Nikt nie myślał wtedy 

faktycznie o odwołaniu Starosty, tymczasem Pan Bartosz Walczak tego samego dnia zwołał 

zarząd i w bardzo dziwny sposób w niepełnym składzie odwołał z funkcji Dyrektora DPS  

w Kotlinie Pana Janusza Krawca, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości struktur Powiatu 

Jarocińskiego. Czy to był rewanż rozważmy sami. Od tego momentu się zaczęło i było gorzej. 

Okazało się, że pieniądze powiatowe są wyprowadzane na zewnątrz bez zgody i wiedzy 

radnych, nawet niektórych członków Zarządu. Na przykład podpisano bardzo niekorzystną 

umowę z firmą zewnętrzną Sanpol na administrowanie DPS na kwotę 7 tys. zł miesięcznie, 

mimo, że działa tam sprawnie administracja DPS –u i pracownicy radzą sobie świetnie bez 

pomocy kogokolwiek z zewnątrz. Te same obowiązki, co firma miała w swoim zakresie ma 

też pracownik administracji. W trakcie kontroli przetargów i zamówień publicznych Komisja 

Rewizyjna zauważyła, że usługę geodezyjną na wykonanie map na łącznik drogi nr 11 i 12 

zamówiono za ponad 76 tys. zł formie Groma tymczasem Komisja Rewizyjna dokonała 

swojego zapytania o cenę takiej usługi i już pierwsza odpowiedź od znanego nam geodety 

była na kwotę 28 tys. zł, czyli około trzykrotnie mniejsza. …współpracy Starosty z radnymi, 

ignorowanie ich wniosków, przekazywanie cząstkowych informacji o podejmowanych 

działaniach i odpowiedzi na interpelację. Okazało się, że są też zaniedbania drogowe, które 
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bardziej dotyczą zastępcy Pana Szymczaka, ale jak wiemy Starosta odpowiada za całość, za  

to, co wszyscy robią w całym Starostwie.  Nie została na czas oddana droga Witaszyczki – 

Zakrzew, przez co powiat straci około 2,2 mln zł dotacji m. in. od Wojewody, wątpliwości 

również budzi jakość wykonania tej drogi. Od półtora roku było wszystkim wiadomo, że  

w 2017 roku miała być budowana droga Nosków – Parzęczew – Góra, na miesiąc przed 

oddaniem wniosku o dofinansowanie drogi do Wojewody Starosta oznajmił, że firma 

projektowa nie zdąży już wykonać projektu, a zatem wniosek nie będzie można złożyć  

do Wojewody i droga przez to przepadła wiedząc o tym już półtora roku przed.  

Czy to było celowe czy nie zamierzone oceńcie Państwo sami. Burmistrz m. in. Jaraczewa 

zwrócił się o pomoc finansową celem uzyskania większej ilości punktu na drogę Zalesie – 

Nosków, Starosta odmówił tej pomocy i droga nie uzyskała punktów w 2017 roku nie będzie 

realizowana. A wszystko mimo zapewnień, że kwota zostanie oddana przez Gminę Jaraczewo 

jako dofinansowanie drogi powiatowej.  Tymczasem na drogę w gminie Jarocin znalazły się  

2 mln zł z zapewnieniem oddania w przyszłym roku budżetowym. Osądźmy sami czy to jest 

równe traktowanie wszystkich gmin. Jak wiemy ustawę o transporcie zbiorowym odłożono  

o jeden rok, zatem radni z myślą o tej ustawie podjęli uchwałę o zarządzaniu transportem 

zbiorowym przez Gminę Jarocin na terenie Powiatu. Dziwnym zbiegiem okoliczności w tym 

samym czasie Jarocińskie Linie Autobusowe spółka Gminy Jarocin odwołała wszystkie kursy 

autobusowe na terenie gminy Jaraczewo i Żerków. To tylko niektóre działania bardzo dziwne 

i niezrozumiałe dla nas. Na 29 grudnia 2016 roku zwołano kolejną sesję, też nie 

uwzględniono naszych wniosków drogowych, zatem zdjęliśmy z obrad punkty dotyczące 

budżetu celem dokonania poprawek zgodnych z propozycjami większości radnych.  

Widząc, że Starosta nie czyni w tym kierunku żadnych kroków złożyliśmy wniosek o jego 

odwołanie. 23 stycznia 2017 r. zwołano sesje nadzwyczajną, w materiałach sesyjnych  

z niedowierzaniem odkryliśmy, że Starosta i Zarząd proponują zwiększenie zadłużenia 

powiatu na obecny rok z 17 mln zł na 47 mln zł przeznaczając 20 mln zł na budowę łącznika 

dróg nr 11 i 12. Nie stać nas na taki duży wydatek i takie duże zadłużenie. Ta droga nie spełni 

kategorii drogi powiatowej, gdyż będzie w przyszłości łączyć drogę krajową nr 12 z przyszłą 

drogą gminną Jarocin – Cielcza – Wolica Pusta. Zadłużyłoby to powiat na kilkanaście 

następnych lat bez możliwości przebudowy i modernizacji pozostałych 320 km dróg 

powiatowych. Okazało się też, że sesja została zwołana nieprawidłowo. Wątpliwości budziło 

to, czy w ogóle Zarząd podjął uchwałę o jej zwołaniu, Sekretarz nie był w stanie dostarczyć 

protokołu z posiedzenia Zarządu. Sesja, zatem nie mogła się odbyć.  Kolejna sesja odbywa się 

dzisiaj, a budżetowa odbędzie się jutro, na której zaproponujemy m. in. oprócz już 

istniejących to główne nasze proponowane inwestycje to będzie to Żerków – Kamień – 

Dobieszczyzna – Sierszew – Parzew otrzymają one dotacje Wojewody jako „schetynówka”. 

W gminie Kotlin Prusy – Magnuszewice – Kotlin, a w 2018 roku Nosków – Parzęczew – 

Góra i Jarocin – Zakrzew. To są nasze największe inwestycje, ale oprócz tego będziemy 

realizować chodniki, ścieżki drogowe jak i inne inwestycje, naprawy. Na zakończenie mojego 

wystąpienie chciałbym podziękować ustępującemu Staroście Bartoszowi Walczakowi  

za wysiłek, za pracę w samorządzie powiatowym. Myślę, że życie Panie Bartoszu składa się  

z sukcesów i porażek. Trzeba to przyjąć i tak to bywa w życiu, ze raz pogoda, a raz wiatr,  

a w matematyce, bo jestem matematykiem jak sinusoida raz na poziom x, raz na poziom y.  

W związku z tym bywa tak Panie Bartoszu, ja jako Pański starszy kolega rady daję i jeszcze 

jedno z mojego doświadczenia niech Pan tą decyzję przyjmie tak po męsku, niech Pan już 

sobie to daruje, odpocznie, przemyśli to. Wróżę Panu bardzo dobrą karierę i polityczną  

i samorządową i sądzę, że ten staż odbyty w Powiecie przyda się Panu i na wybory na posła  

i na europosla. Życzę Panu tego serdecznie. Wśród moich założeń programowych, którą 

chciałbym przedstawić to muszę powiedzieć, ze czeka nas ogrom pracy.  

Czeka nas modernizacja i rozbudowa i dostosowanie w szpitalu do wymogów ustawy.  
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Czeka nas dopracowanie i dostosowanie naszego sytemu oświatowego do wymogów reformy 

oświatowych, o których Państwo wiecie, bo Prezydent ją podpisał. Czeka nas modernizacja  

i przebudowa dróg, nie będzie zamiatania, nie będzie zmiłuj się, bo mieszkańcy od nas tego 

oczekują. Czeka nas doskonalenie obsługi mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, 

komunikacji, budownictwa i geodezji. To w największym skrócie te zadania, które nas 

czekają. Myślę, że na tym zakończymy wstępne wprowadzenie, a Panu Bartoszowi życzę 

wielu sukcesów w życiu.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję za wystąpienie Pana Starosty, 

dołączam się do życzeń do byłego Starosty, jeszcze wiele dobrego przed Panem.   

 

Ad. pkt. 22. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty - Przewodniczącego 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – § 1. W oparciu o przepisy rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) ustala się dla Starosty – Przewodniczącego 

Zarządu  

Pana Teodora Józefa Grobelnego miesięczne wynagrodzenie w następującej wysokości: 

 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 6 000 zł  

     słownie: sześć tysięcy złotych 

 

2) dodatek funkcyjny w wysokości: 2 100zł 

    słownie: dwa tysiące sto złotych 

 

3) dodatek specjalny w kwocie 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 

funkcyjnego. 

 

4) dodatek za wieloletnią pracę oraz nagroda jubileuszowa zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

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

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

o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 

bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego przy 11 głosach „za” i 7 głosach 

„wstrzymujących się” podjęła uchwałę. (Radny Teodor Grobelny nie brał udział w 

głosowaniu) 

 

XXXVII/240/17 

 

 

Ad. pkt. 23. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Wybór Wicestarosty Jarocińskiego. 

Przypominam, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu 

wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek Starosty zwykłą 

większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w 

głosowaniu tajnym. 
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Proszę o zabranie głosu p. Starostę. 

a) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wicestarosty Jarocińskiego. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – na Wicestarostę proponuję długoletniego działacza 

samorządowego, członka Zarządu Pana Mirosława Drzazgę. Pan Mirosław Drzazga pracował 

w różnych dziedzinach naszej działalności, w oświacie, był nauczycielem, samorządowcem, 

co potwierdziła jego działalność w Radzie Powiatu. Mile go wspominam w związku z tym 

proponuję jego kandydaturę.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję. Czy Pan Mirosław wyraża 

zgodę? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – tak.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Proszę Komisję Skrutacyjną  

o przygotowanie kart do głosowania. 

Zarządzam 15 minutową przerwę. 

 

b) Przeprowadzenie tajnego głosowania i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór 

Wicestarosty Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Wznawiam obrady po przerwie. 

Stwierdzam, że w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co oznacza, że quorum jest nadal 

zachowane a Rada jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania. 

 

Radna B. Włodarczyk – wyjaśniła zasady głosowania.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – Oświadczam, że nie wezmę udziału  

w głosowaniu. 

 

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska 

odbierał od członka Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, a następnie za osłoną oddawał 

głos i wrzucał kartę do urny. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – na czas liczenia głosów oraz 

sporządzenia protokołu z głosowania zarządza 10 minutową przerwę a po jej upływie 

wznowił obrady. Poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników 

głosowania i odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Radna B. Włodarczyk - odczytała protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej, który 

stanowi załącznik nr 35 do protokołu. Komisja skrutacyjna stwierdza, że Wicestarostą został 

wybrany Pan Mirosław Paweł Drzazga. 

 

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

stwierdzającej wybór Wicestarosty Jarocińskiego. Kto z Państwa radnych jest „za” 

przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest 

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

Jarocińskiego przy 11 głosach „za” i 7 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. (Pan 

Mirosław Drzazga nie brał udziału w głosowaniu.) 
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XXXVII/241/17 

Ad. pkt. 24. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Wybór pozostałych członków Zarządu 

Powiatu 

Obecnie Rada dokona wyboru pozostałych członków Zarządu w liczbie dwóch osób. Proszę 

p. Starostę o zgłaszanie kandydatur. 

 

a) Zgłaszanie kandydatów na funkcję członków Zarządu Powiatu. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – na członków Zarządu proponuję, na etatowego 

członka Zarządu proponuję Pana Stanisława Martuzalskiego, który jest wieloletnim radnym, 

działaczem samorządowym, był Burmistrzem, Starostą, funkcji ma dużo, ma duże 

doświadczenie i moim zdaniem jak najbardziej przystaje do tego stanowiska.  Druga osoba to 

Zbigniew Kuzdżał mieszkaniec Żerkowa wieloletni radny, działacz społeczny, sportowy, 

aktywnego członka Komisji Rolnictwa jak i Komisji Edukacji, jego działalność bardzo dobrze 

znamy i uważamy, że spełni tą funkcje.  Jako trzeciego nieetatowego członka Zarządu 

proponuję Andrzeja Szlachetkę mieszkańca Komorza, radnego powiatowego, członka 

Komisji Rolnictwa jak i Komisji Rewizyjnej. Muszę powiedzieć, że Pan Andrzej również 

działa społecznie, jest strażakiem, jest Prezesem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorzu. 

W związku z powyższym jego kandydatura jest jak najbardziej adekwatna na to stanowisko i 

również spełni swoja role.     

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy kandydaci wyrażają zgodę? 

 

Radny St. Martuzalski – tak. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – tak. 

 

Radny A. Szlachetka – tak.  

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Proszę Komisję Skrutacyjną  

o przygotowanie kart do głosowania. 

Zarządzam 15 minutową przerwę. 

 

b) Przeprowadzenie tajnego głosowania i podjęcie uchwały stwierdzającej wybór członków 

Zarządu Powiatu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Wznawiam obrady po przerwie. 

Stwierdzam, że w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co oznacza, że quorum jest nadal 

zachowane a Rada jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Proszę przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania. 

 

Radna B. Włodarczyk – każdy z radnych otrzyma kartki na 3 nazwiska. Głosujemy na  

3 członków Zarządu. Głosujemy zgodnie z § 7 uchwały Nr XV/80/04 Rady Powiatu  

w Jarocinie z dnia 22 stycznia 2004 r. 

 

Radny St. Martuzalski – Oświadczam, że nie wezmę udziału w głosowaniu na swoją osobę. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – Oświadczam, że nie wezmę udziału w głosowaniu na swoją osobę. 
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Radny A. Szlachetka – Oświadczam, że nie wezmę udziału w głosowaniu na swoją osobę. 

 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska 

odbierał od członka Komisji Skrutacyjnej karty do głosowania, a następnie za osłoną oddawał 

głos i wrzucał karty do urny. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – na czas liczenia głosów oraz 

sporządzenia protokołu z głosowania zarządza 10 minutową przerwę a po jej upływie 

wznowił obrady. Poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników 

głosowania i odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Radna B. Włodarczyk - odczytała protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej, który 

stanowi załącznik nr 37 do protokołu. Komisja skrutacyjna stwierdza, że Członkiem Zarządu 

został wybrany Pan Stanisław Franciszek Martuzalski. 

 

Odczytała drugi protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik nr 38 

do protokołu. Komisja skrutacyjna stwierdza, że Członkiem Zarządu został wybrany Pan 

Zbigniew Kuzdżał. 

 

Odczytała trzeci protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik nr 39 

do protokołu. Komisja skrutacyjna stwierdza, że Członkiem Zarządu został wybrany Pan 

Andrzej Szlachetka. 

 

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

chciałem podziękować Pani Przewodniczącej za owocną prace i pozostałym członkom 

Komisji Skrutacyjnej. poddaję pod głosowanie projekt uchwały stwierdzającej wybór 

pozostałych członków zarządu. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu 

uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”?  

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

w obecności 19 radnych przy 12 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” oraz 1 głosie 

„wstrzymującym się” podjęła uchwałę. 

 

XXXVII/242/17 

 

 

Ad. pkt. 25. Interpelacje i zapytania radnych. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Informuję, że między sesjami nie 

wpłynęła interpelacja ze strony radnych.  

 

Ad. pkt. 26.Wnioski i oświadczenia radnych. 
Nie było.  

 

Ad. pkt. 27.Wolne głosy i wnioski. 
Radna B. Włodarczyk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado pozwólcie, że w imieniu 

swoim i kolegów z Komisji Rewizyjnej podziękuję zwłaszcza koledze Teodorowi 

Grobelnemu za dwuletnią pracę w Komisji Rewizyjnej. To osoba, która wykazała się dużą 

wyrozumiałością, zdolnością do myślenia, kojarzenia a ponadto wspomagał przy 

rozwiązywaniu bardzo trudnych problemów. Przez dwa lata swojej pracy natknęliśmy się 

jako członkowie Komisji Rewizyjnej na wiele problemów, które trzeba było rozwiązać  

i za to Teodor Ci bardzo dziękuję. Chciałam również podziękować Panu Andrzejowi 
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Szlachetce, który razem z Panem Mateuszem Walczakiem zajmowali się przetargami, a to też 

jest bardzo trudna działka, jeśli chodzi o pracę Komisji Rewizyjnej. Dziękuję również 

Stanisławowi Martuzalskiemu, który też swoim głosem doradczym nas wspomagał.  

Myślę, że pogratuluję wszystkim tym osobom, które wymieniłam, które objęły nowe funkcje 

z dniem dzisiejszym i myślę, że sprawdzą się na nowych funkcjach, czego im z całego serca 

życzę.   

 

Radny St. Martuzalski – chciałem podziękować Pani Przewodniczącej za współpracę w tym 

okresie, które mi było dane pracować w Komisji Rewizyjnej, rzuciło wiele światła na to co 

stoi przed nami. Pani Przewodniczącej jako jedynej wybaczam, że z mojego nazwiska zawsze 

pięknie i z gracją wymazuje „r”. W ustach Pani Przewodniczącej moje nazwisko brzmi 

fantastycznie,  

 

Radna B. Włodarczyk – chciałam prosić, aby członkowie Komisji nowej powołanej do prac 

w tym roku kalendarzowym jutro przyszli pól godziny wcześniej zapraszam.  

Podzieliliśmy sobie pracę, a teraz w związku ze zmianami kadrowymi w naszej komisji 

musimy troszeczkę popracować inaczej. Zapraszam jutro na 14 30. 

 

Radny P. Franczak – chciałbym takie podsumowanie z mojej strony, osobistej.  

Demokracja rządzi się swoimi prawami i te wybory, których dokonaliście one wynikają  

z zasad demokracji, które przyświeca działaniom samorządowym. Mam troszeczkę żal do 

Pana Przewodniczącego, że w kontekście dyskusji nad uchwałą nie mogliśmy wysłuchać słów 

Pana Starosty, z tego względu, że byłoby to obustronne przedstawienie w odniesieniu  

do uzasadnienia, które zostało przedstawione. To jest jeden temat, natomiast w odniesieniu  

do słów wprowadzenia Pana Starosty Grobelnego chciałbym sprostować jedną rzecz. 

Zgadzam się z tym, że w ramach sesji 15 grudnia mówiliśmy o uchwale budżetowej. 

Natomiast fakt jest taki, że w ramach koalicji wówczas jeszcze się realizującej w listopadzie 

występowaliśmy, jako przedstawiciele Klubu Ziemia Jarocińska bodajże 4 razy o spotkanie, 

żeby rozmawiać na temat kształtu budżetu. Musze z przykrością stwierdzić, że do takich 

spotkań nie dochodziło i tutaj też mam pewien niedosyt.  

 

Radny M. Szymczak – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo na początku chciałbym 

pogratulować wszystkim nowo wybranym do władz samorządowych powiatu.  

Natomiast czuję się zobowiązany tym, aby podziękować wszystkim urzędnikom, z którymi 

współpracowałem przez 6 lat w sumie i to nie tylko urzędnikom najwyższego szczebla, czyli 

dyrektorom wydziałów wcześniej jak Panu Włodkowi Buchwaldowi razem z Panem 

Frydryszakiem, gdzie wszystkie sprawy klientów naszego powiatu i Starostwa były 

załatwiane w sposób prawidłowy i bardzo szybki. Podziękowania także dla Pana Krzysztofa 

Sobczaka i Pani Alicji i dla Pani Nowakowskiej za to, że wydział geodezji i gospodarki 

nieruchomościami funkcjonował bardzo dobrze, a jeśli chodzi o osiągnięcia w geodezji  

to jesteśmy prekursorem na skalę Wielkopolski, a nawet Polski i nie mówiąc już  

o pozyskanych środkach, serdecznie chciałbym podziękować również kierownikowi referatu 

Komunikacji, gdzie tez wszystko dobrze sprawnie się odbywało. Również wydziałowi 

organizacyjnemu. Dziękując kierownikom mam nadzieję, że przekażecie to wszystko na ręce 

pracowników. Szczególne podziękowania chciałbym zwrócić do dwóch osób, panu 

Skarbnikowi, który pilnował naszego budżetu i fantastycznie to robił, hamował apetyty 

niektórych, bo takie są i to jest prawidłowość. Szczególne podziękowania dla Pani Honoraty 

Śmigielskiej, która przy wsparciu takich pracowników jak Pani Urszula Banachowicz 

potrafiła pozyskiwać środki zewnętrzne i jednocześnie kierować tak wielkim wydziałem. 

Dziękuję również wszystkim kierownikom naszych jednostek, Dyrektorom Szkół, które 
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funkcjonują dobrze, które rozwijają się, Dyrektorowi PCPR i Urzędu Pracy między innymi  

za to, że co roku posykiwali środki zewnętrzne. Także szefostwu Domu Dziecka, Poradni  

i nieistniejącego Zarządu Dróg. Szanowni Państwo praca z Wami była przyjemnością  

w większości przypadków, nie brakowało nerwów z różnych przyczyn, ale generalnie dzięki 

zaangażowaniu pracowników można było tak wiele przez te 6 lat osiągnąć. Dlatego jeszcze 

raz serdecznie wszystkim dziękuję.  

 

Gość – mam taką sprawę do Pana Przewodniczącego, samo prowadzenie, że tak, jest 

prowadzone zgodnie z procedurą było odwołanie Starosty, ale nie udzielenie Staroście, 

postawienie zarzutów i nie dopuszczenie do wypowiedzi jest nie w porządku, bo Starosta nie 

rządził sam. Co by to dało, gdyby Starosta miał zająć glos tak jak ja dzisiaj we wolnych 

głosach? Na co to i po co? Chyba przesłuchanie NKWD jak się odbywało to wiemy, najpierw 

powieszano, a potem kazano odwołać. Cieszy mnie jeszcze jedna rzecz, że mam dzieci  

w takim wieku, że nie chodzą i nie uczą się w tym Liceum. Jeżeli Pan miałby mi je tak 

deprawować jak dzisiaj słyszałem różne rzeczy na tej sesji, to bym czuł bardzo duży niesmak.  

 

P. M. Fijałkowski, Sekretarz Gminy Jarocin – gratuluję wszystkim Państwu nowo 

wybranym. To jest wynik demokracji, ale jestem zadziwiony, bo nigdy nie myślałem, że 

Prawo i Sprawiedliwość ma aż tak szerokie zdolności koalicyjne, ale cóż człowiek uczy się 

przez całe życie. Jak Pan Przewodniczący Szczerbań z całym szacunkiem dla Panów spojrzy 

w lewo i spojrzy w prawo to myślę, że usłyszy chichot historii. Ostatnie 8 lata Panie 

Przewodniczący chyba przeminęło koło Pana bokiem a także Pana Mirosława Drzazgi też 

członka PIS. Panie Przewodniczący powiem tak byłem częścią w latach 2005 – 2007 tak jak  

i Ty Mirku tamtego PIS-u, taka koalicja była wtedy nie do przyjęcia, a Pan jest politykiem 

Panie Janie Szczerbań i to członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Zastanawiam się, co na to 

powiedzą Ci, dla których taka sytuacja byłaby zupełnie obca i nie dopuszczalna, ale jak 

mówiłem człowiek uczy się przez całe życie i nie takie rzeczy już widział, a może jeszcze 

zobaczy, nie daj Boże. Życzę wszystkiego najlepszego, a także życzę, żebyście Panowie 

zrezygnowali z członkostwa w PIS-ie, jeżeli tylko macie jeszcze troszeczkę godności.     

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – a gdzie masz Tu Panie Sekretarzu partie? 

O to chodzi, że to jest koalicja programowa, a nie partyjna. Dobro Powiatu zakłada nie 

partyjniactwo tylko program.  

 

Radny St. Martuzalski – chciałem pogratulować wszystkim tym zdroworozsądkowym 

radnym, którzy przeciwstawili się zawłaszczeniu samorządu powiatowego i nie po drodze im 

było z tymi, którzy traktują samorząd powiatowy jak marionetkę. Szanowni Państwo nie ma, 

co zakłamywać rzeczywistości, jesteśmy z różnych rzeczywistości, z różnych miejsc, mamy 

różny pogląd na świat, ale łączy nas jedno Powiat Jarociński, samorząd i nigdy nie będzie 

przyzwolenia wśród mieszkańców powiatu jarocińskiego, wśród większości radnych, żeby 

było inaczej. To, co się dzisiaj wydarzyło to jest wielkim świętem demokracji, bo chce 

zwrócić Państwu uwagę, że dzisiaj nie ma partii to, o czym mówił Pan Przewodniczący, tutaj 

są osoby, które są w różnych klubach, w moim klubie są osoby z różnych organizacji, tak 

samo jest w Porozumieniu Samorządowym, jedyna organizacją partyjną jest PSL  

i to szanujemy mimo tych różnic potrafiliśmy wypracować wspólny mianownik.  

Oczywiście będą różnego typu przytyki, różnego typu ataki w momentach, kiedy będziemy 

dzięki naszej ciężkiej pracy pokazywali efekty, bo Szanowni Państwo jesteśmy ludźmi  

z doświadczeniem. Mogę dzisiaj powiedzieć w imieniu nas wszystkich tej 12 i Zarządu 

kierowanego przez Pana Starostę Teodora Grobelnego, że jesteśmy bardzo dobrze 

merytorycznie przygotowani do tego, żeby stawić czoła tym wyzwaniom, o których dzisiaj 
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mówił Pan Starosta. Życzę ze swojej strony, a myślę, że będę wyrazicielem większości 

mieszkańców naszego Powiatu, co mogliśmy zobaczyć na portalu Gazety Jarocińskiej, kiedy 

portal Gazeta zadała pytanie czy taka droga odwołanie poprzedniego Zarządu jest słuszna? 

2,5 tysiąca mieszkańców Powiatu Jarocińskiego wzięło udział w tym plebiscycie, w tym 

badaniu. To jest bardzo duża próba, 85% wyraziło się z aprobatą do tego, z czym dzisiaj 

mieliśmy możliwość się zderzyć. Jeszcze raz Panie Przewodniczący gratuluję wszystkim  

i jestem przekonany, że na zakończenie kadencji będziemy mogli pokazać z otwarta 

przyłbicą, że partie są ważne, ale w Warszawie, tutaj jest samorząd.  

 

Radny M. Stolecki – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, wszyscy Zaproszeni 

Goście, również potwierdzam zdanie Pana Przewodniczącego Rady i Pana Stanisława 

Martuzalskiego w naszym klubie nie ma żadnego podziału na partyjnych i bezpartyjnych.  

Są osoby, które chcą działać dla dobra całego powiatu z Ziemią Jarocińską 

współpracowaliśmy jako radni do momentu, nie mogę powiedzieć, że ta współpraca źle 

przebiegała, jednak w pewnym momencie nasze drogi się rozeszły i dlatego utworzyliśmy 

własny klub. Konsekwencją później stało się odwołanie Starosty i mamy nadzieję, że tak jak 

wszyscy siedzimy przy tym stole, nadal nie będzie podziału na Ziemię Jarocińską, PSL czy 

PIS czy PO, czy ktoś komuś będzie dyktował, że ma zjeść legitymację klubową czy partyjną. 

Myślę, że będziemy współpracować i myślę Panie Sekretarzu, że to nie jest na miejscu, żeby 

komuś wskazywać czy ma występować z jakiejś partii czy stowarzyszenia.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – Panie Przewodniczący krotki komunikat, na małej 

naradzie ustaliliśmy, że jutro zwołuję na godz. 14:30 posiedzenie Zarządu Powiatu w nowym 

składzie.,    

 

Ad. pkt. 28. Komunikaty. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przypominam, że jutro spotykamy się na 

sesji o godzinie 15:00 w sali nr 30.  

 

Ad. pkt. 29 Zakończenie obrad. 

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

zamykam obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 

Protokołowała :  

Agnieszka Przymusińska 

 

  


