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Protokół nr XLI/17 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 12 kwietnia 2017 r. w godz. od 15:30 do 17.30 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

Ad. pkt. 1. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań otwieram obrady XLI sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu Jarocińskiego. Witam radnych, 

władze powiatu, pracowników Starostwa, zaproszonych gości, jarocińskie media. Witam 

Panie i Panów Radnych oraz wszystkich zaproszonych gości. 

Informuję, na podstawie listy obecności, że na ustawową liczbę 19 radnych, w dzisiejszym  

posiedzeniu  uczestniczy 18 radnych. Nieobecny radny p. Mirosław Drzazga, Wicestarosta. 

Listy obecności radnych i pracowników stanowią załączniki nr 1, 2 do protokołu. Stwierdzam 

wobec powyższego, że Rada jest władna do obradowania i podejmowania prawomocnych 

uchwał. 

Porządek obrad 41 sesji Rady Powiatu został Państwu radnym podany w zawiadomieniach 

o zwołaniu sesji w programie e-sesja.  

1. Otwarcie. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu 

jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 

jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania. 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

4. Wnioski i oświadczenia radnych. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

6. Komunikaty. 

7. Zakończenie obrad. 

 

Wnoszę o rozszerzenie porządku obrad o punkt:  

 

„Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną stanowiska dotyczącego petycji, która wpłynęła do 

Rady Powiatu Jarocińskiego”.  

 

Punkt proponuję rozpatrzyć w punkcie 2. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? 

 

Radny J. Zegar – przedstawię oświadczenie klubu radnych Ziemi Jarocińskiej: my grupa 

siedmiu radnych powiatowych klubu radnych Ziemia Jarocińska apelujemy i składamy 

wniosek o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu nr 2 starego porządku. Nie ma 

i nie będzie naszej zgody na działania na szkodę mieszkańców, a przede wszystkim dzieci 

i młodzieży naszego powiatu. To nieetyczne i bulwersujące, że Zarząd Powiatu na czele 

z nauczycielami Starostą Teodorem Grobelnym i Wicestarostą Mirosławem Drzazgą oraz 

Przewodniczącym Rady Powiatu Janem Szczerbaniem chce zabrać pieniądze przeznaczone na 

zajęcia sportowe dla młodzieży naszego powiatu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – to jest formalny wniosek. Musi być 

zgoda Zarządu Powiatu. Ogłaszam 10 minut przerwy, by Zarząd odbył posiedzenie.  
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Na obrady przybył p. Mirosław Drzazga, Wicestarosta. 

 

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

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady. 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. Proszę pana Starostę o 

zabranie głosu. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – Zarząd przed chwilą zebrał się w pełnym składzie 

i proponuje najpierw obejrzenie prezentacji na temat szkół i schronisk, a następnie Zarząd 

przychyli się lub nie przychyli do tego wniosku.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kto jest za przychyleniem się do wniosku 

pana Starosty proszę o podniesienie ręki? 

 

Wniosek został zaakceptowany. Przechodzimy do obejrzenia prezentacji. Następnie 

przegłosujemy wniosek radnego Zegara. 

 

Radny J. Zegar – moim zdaniem powinno być głosowanie. Pan nie trzyma się 

podstawowych zasad. Pan sobie zmienia jak pan chce. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – jak jest sesja nadzwyczajna to my za 

dużej manipulacji nie mamy. Panie radco, czy możemy zmieniać porządek obrad sesji 

nadzwyczajnej? 

 

P. T. Kuderski, radca prawny – porządek obrad sesji nadzwyczajnej może ulec zmianie. 

Przy czym art. 15 ust. 8 ustawy mówi, że do zmiany porządku obrad sesji zwołanej określonej 

w ust. 7 czyli tzw. nadzwyczajnej, stosuje się przepis ust. 2 czyli wymagana jest bezwzględna 

większość ustawowego składu rady oraz wymagana jest dodatkowo zgoda wnioskodawcy. 

Wnioskodawcą zwołującym sesję był Zarząd Powiatu, więc muszą być te warunki spełnione. 

Jeżeli nie będzie zgody Zarządu na zmianę porządku obrad to właściwie nie ma podstawy do 

przegłosowywania. W tej chwili pan Przewodniczący zaproponował, by to głosowanie odbyło 

się po prezentacji. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – przedstawię trzy prezentacje, które są powiązane ze sobą 

i tworzą ciąg logiczny. Omówię wszystkie te prezentacje. Prezentacja stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję za przedstawienie prezentacji. 

Ogłaszam przerwę w obradach. 

 

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

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zostaliśmy wzbogaceni o prezentację 

pana Wicestarosty i nasunęły nam się nowe wnioski. Proszę o zabranie głosu pana Starostę. 
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P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – Zarząd na posiedzeniu, które odbył przed chwilą 

przychylił się do wniosku radnego Juliana Zegara i podjął uchwałę o zdjęciu z obrad punktu 2 

porządku obrad tj. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu 

jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 

jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dodam, że na wniosek radnych 

zwracamy się o kontrole w placówkach. Jeszcze raz się pochylamy nad tematem, ale mają być 

kontrole. Tych którzy zarządzają, prosimy o udostępnianie. Jeżeli jest tak jak ma być, to 

proszę się nie obawiać.  

 

P. Mateusz Boruta, Prezes Fundacji „Animacje Społeczno - Ekonomiczne„ – jestem 

prezesem podmiotu, który powołał Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Na bieżąco nie kieruję 

ani nie prowadzę działalności MOS-u. Jest on prowadzony przez dyrektora szkoły 

powiatowej. Cieszę się z decyzji Zarządu Powiatu i jest to słuszna decyzja. Konsultacje 

społeczne wydaje mi się, że przeprowadziła nasza organizacja, bo z dnia na dzień zwołaliśmy 

zebranie, na które przyszło 40 nauczycieli. Jestem ciekawy z którymi dyrektorami szkół 

ponadgimnazjalnych państwo rozmawiali, skoro nauczyciele z dnia na dzień zdecydowali się 

po pracy na godzinę 15.00 przyjść i chcieli rozmawiać o konsultacjach społecznych. W dwa 

dni zebraliśmy 1000 podpisów i dzisiaj mam kolejne 500 podpisów, które chciałbym panu 

Staroście przekazać. Chciałbym jeszcze odnieść do prezentacji, bo czuję się wywołany do 

odpowiedzi. Jestem ciekawy jak wygląda prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w gminach 

ościennych, w Żerkowie, Jaraczewie czy Kotlinie. Włodarze tych gmin są zainteresowani 

współpracą z nami i powołaniem tej formy zajęć w ich gminach. My do tego się 

przygotowujemy i będziemy chcieli te zajęcia uruchamiać. To ma być z pożytkiem dla 

dzieciaków. Nie wiem w czym te dzieci są gorsze, bo nie są uczniami szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat? Żal by było zabierać im te zajęcia. Jeśli 

chodzi o SKS-y to mogę pana Starostę uspokoić, chyba że Minister zmieni zdanie.  Ma 

powstać ogólnokrajowy program powrotu SKS-ów do szkół. Może jeśli to będzie w 

odpowiedni sposób funkcjonowało nie będzie potrzebny Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – panie prezesie. Ja byłem za zdjęciem 

tych środków. Moja argumentacja jest taka, że Gmina Jarocin, to jedna z najbogatszych gmin. 

Mają wszędzie 200 mln zł. 135 mln zł na PWiK. Wszędzie miliony a tu nagle okazuje się, że 

bez pomocy powiatu wszystko leży. Jak się ta kasa ma do zamiarów. Do tego stopnia, że 

myśmy mieli budować łącznik. Ja nie wiem czy byśmy tych środków nie wycieli, skoro 

gmina oddałaby środki w 2019 roku. My nie jesteśmy przeciw dzieciom, czego dowodem jest 

dzisiejsze stanowisko Zarządu. Ten tylko się nie myli, co nic nie robi. Ci co coś tworzą, mają 

przemyślenia. 

 

P. Mateusz Boruta, Prezes Fundacji „Animacje Społeczno - Ekonomiczne„ – prosiłbym, 

żeby nie kierować się polityką, tylko dobrem dzieci. Żeby to było dla państwa najważniejsze i 

żeby decyzje były podejmowane zgodnie z własnym sumieniem.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – właśnie to czynimy po burzliwej 

dyskusji, niełatwej. Trudno wszystkich zadowolić. 
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Radny P. Franczak - z ust Pana Starosty na samym początku prezentacji padło takie zdanie, 

że w kontekście inwestycji oświatowych nie było wskazanych środków w ramach 

przygotowywanego budżetu. Nie zgodzę się tutaj ze zdaniem p. Starosty. Akurat mam przy 

sobie projekt budżetu datowany na 4 listopada 2016 r. gdzie te wszystkie inwestycje, o 

których pan tu powiedział są wymienione na kwotę 677.000 zł.  

 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - panie Przemku zgadza się tylko niech pan sobie przypomni 

budżet z 22 stycznia, który został zaproponowany przez Starostę Bartosza Walczaka. Czy tam 

była jakakolwiek oświatowa inwestycja oprócz dokończenia boiska w Tarcach? Proszę sobie 

przypomnieć i zerknąć do tych materiałów. Tam otrzyma pan odpowiedź. 

 

Radny P. Franczak -  nie przez przypadek powołałem się na projekt budżetu z 4 listopada, 

bo to był początek. A to, że to ewoluowało w takim kierunku to w tym wszyscy żeśmy brali 

udział. Był pierwotny zapis wydatków inwestycyjnych na cele oświatowe w kwocie wyższej 

jak tutaj pan Starosta wskazał.   

 

P. A. Borkiewicz, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jarocinie - jestem dzisiaj w podwójnej 

roli, jako prezes Fundacji 750 lecia Jarocina i jako dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy Jarocin. Młodzieżowy Niepubliczny Dom Kultury „Olimp” jest prowadzony we 

współpracy Fundacji z Biblioteką. Chciałam powiedzieć, że zaczynaliśmy od 50 dzieci a jest 

obecnie 130. Zakładaliśmy 200 dzieci i mamy nadzieję je pozyskać. My otrzymujemy od 

państwa około 13.500 zł w skali roku, a dokłada do tego Biblioteka 35.000 zł plus wpłaty 

rodziców. To nam się wspólnie bilansuje. Rodzice płacą tylko 10 zł za zajęcia i to jest 

zazwyczaj opłata 40 zł za miesiąc za zajęcia 4 razy w miesiącu. Dzieci u nas mają wszystkie 

materiały, czy na zajęcia plastyczne czy zajęcia kulinarne, które są najbardziej kosztogenne. 

Zaczynaliśmy z pojedynczymi grupami, teraz mamy drugą grupę zajęć plastycznych i drugą 

grupę z kodowania. Mamy nadzieję, że te zajęcia w Joku przywrócimy. Nie zatrudniamy 

instruktorów na etat, tylko na umowę zlecenie. Te pieniądze z opłatami od rodziców 

pozostawiamy na niewysokim poziomie. Jeżeli zajęcia nam się nie zbilansują będziemy 

musieli podnieś opłaty dla rodziców, za korzystanie z zajęć. Opłata 40 zł miesięcznie nie jest 

dużo. Jeśli te opłaty wzrosną to część powycofuje się z zajęć. Proszę o rozważenie ponownie 

sensu podjęcia uchwały.  

Radny M. Walczak – panie Przewodniczący, szanowna koalicjo dwunastu. Mnie zastanawia 

w jaki sposób wy działacie. Bo raz podjęta uchwała uwalona przez RIO. Z uporem maniaka 

próbujecie wsadzić ją w sesję nadzwyczajną dzień wcześniej. Nagle po 4 przerwach się z niej 

wycofujecie. Podejmijcie jakieś działania, które będą miały jakiś logiczny sens. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ze względu na dzieci warto było te 

przerwy ogłaszać. Gdyby nie te przerwy, by to różnie bywało. 

Radny M. Walczak - gdyby nie Regionalna Izba Obrachunkowa, to by ta uchwała 

obowiązywała uchwalona 17 lutego. 

P. R. Kaźmierczak, Zastępca Burmistrza Jarocina – myślałem, że nie będę musiał dzisiaj 

zabierać głosu, ale wywołany tyle razy do odpowiedzi przez pana Wicestarostę do kilku 

kwestii muszę się odnieść. Rozpocznę od kwestii, którą poruszyła pani Dyrektor, ale  nie 

dopowiedziała wszystkiego. W Niepublicznym Młodzieżowym Domu Kultury w zajęciach 

uczestniczą nie tylko uczniowie i dzieci z terenu Gminy Jarocin. Tam są również dzieci z 
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gmin sąsiednich. Pan Starosta raczył przywołać czy skomentować w jaki sposób Gmina 

Jarocin finansuje zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Ja skomentuję takie porównanie. W 

budżecie powiatu na dotacje na upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży w Powiecie 

Jarocińskim jest przeznaczona kwota w wysokości 52 tys zł na cały Powiat Jarociński. Będzie 

łatwo porównać tę kwotę z tą zapisaną w budżecie Gminy Jarocin, bo do swoich 52.000 zł 

dopiszecie 0 i będziecie mieć tę kwotę, którą Gmina Jarocin przeznacza. Około pół miliona zł 

corocznie. To może być cenna informacja. Chciałem poinformować, że w tej w kwocie, którą 

Gmina Jarocin przeznacza na zajęcia sportowe są również pieniądze na zajęcia, w których 

uczestniczą dzieci i młodzież z sąsiednich gmin. My nie pytamy uczniów w klubach 

sportowych czy są z Jarocina, Jaraczewa Kotlina czy Żerkowa. Gmina Jarocin przeznacza 

około pół miliona złotych na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzież bez względu na 

to w jakiej gminie mieszka. Prosiłbym by podobne kryterium stosować. Kiedy oglądałem tą 

prezentację, zwłaszcza pierwszą część, to pojawił się dla mnie niechlubny widok stanu 

infrastruktury oświatowej, pozostającej w katastrofalnym stanie. Tutaj przecieka dach, tutaj 

uczniowie niepełnosprawni nie mogą się dostać. To trochę historii. W latach 2006 – 2010 był 

Starostą obecny pełnopłatny członek Zarządu. Od 2010 roku  przez ostatnie siedem lat za 

oświatę odpowiada obecny Wicestarosta  Mirosław Drzazga. Jeśli dziś chce pan kosztem 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jarocin, ale również z ościennych gmin  pokazywać co 

trzeba nadrobić, bo przecieka dach, bo nie ma windy to proszę rozpocząć od siebie. Pan dziś 

mówi, że jest 3,40 zł za dzień na schronisko i ja chce wam zabrać tylko 1,70 zł, tylko połowę. 

Niech pan idzie do swojego szefa i niech pan mu powie, że od jutra niech panu też zabierze 

tylko połowę. Tak w trakcie roku budżetowego, przy swoich planach i zobowiązaniach. Bo te 

podmioty, które dzisiaj są reprezentowane na tej sali, one też mają zobowiązania wobec 

nauczycieli, wobec instruktorów. Schroniska mają zobowiązania wobec swoich pracowników, 

wobec dostawców energii. Nagle w kwietniu, w trakcie roku budżetowego, Pan mówi, że 

jestem dobrym Mirkiem, tylko połowę wam zabiorę, a mógłbym zabrać całość. Panie 

Starosto, dość groźnie zabrzmiały pana słowa, kiedy pan mówił, sprawdzimy teraz was 

wszystkich, jednego po drugim, schronisko po schronisku. Jak stwierdzimy nieprawidłowości, 

to za pięć lat będziecie musieli oddawać. To co pan robił przez te 7 lat w Starostwie 

Powiatowym? Przecież ma pan sprawozdania każdego z tych podmiotów. Mógł pan 

kontrolować każdy z tych podmiotów. Wielokrotnie na roboczych spotkaniach się 

spotykaliśmy i pan nigdy nie podważał sensu finansowania tych podmiotów. Dopiero kiedy 

po raz kolejny zmienił pan koalicję, postanowił pan, że pan zacznie kontrolować, angażując 

członka swojej rodziny. Tak członka swojej rodziny. Musiał pan wynająć siostrzeńca swojej 

żony żeby skontrolował stowarzyszenie po stowarzyszeniu i sprawdził czy przez 7 lat, to co 

panu odpowiadało, funkcjonuje dobrze czy źle. Postraszył pan wszystkich tu na sali, że 

istnieje prawdopodobieństwo, że funkcjonuje źle i oddacie wszyscy za ostatnie 5 lat. 

Analizując metryczkę za 2016, czyli dokument z Ministerstwa, który pokazuje ile, ok.  2 mln 

zł na tzw. zajęcia pozaszkolne, w których mieści się międzyszkolny ośrodek sportowy, 

młodzieżowy dom kultury, poradnia psychologiczno – pedagogiczna. Na Poradnię dajecie 

państwo 1 mln zł. Poradnia wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży z gmin Jarocin, 

Jaraczewo, Kotlin i Żerków. Ale Poradnia gdyby dostawała 2 mln zł mogłaby to zadanie 

wykonywać bez obciążania sąsiednich gmin. Żadna Gmina przez 7 lat nie powiedziała panu 

Staroście, że jest coś nie tak. Orzeczenia wydajecie, ale koszt realizacji tych orzeczeń i opinii 

niech ponoszą gminy. Te zajęcia logopedyczne czy psychologiczne mogłyby być przez 

realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Kiedy odpowiadał pan za 

oświatę w latach 2011 – 2013, pan się zgadzał na to, żeby Powiat Jarociński w całości 

subwencji oświatowej nie przeznaczał na oświatę. Pan wtedy nie mówił, że brakuje pieniędzy, 

że szkoły są niedoinwestowane, że dach przecieka. A to były wydawało się oczywiste fakty, 

że nie można dostać się na wózku. Pełniąc funkcje etatowego członka Zarządu, Wicestarosty 
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zgadzał się na to, by część subwencji oświatowej przeznaczać na inny cel. Teraz po kolejnej 

swojej trzeciej przemianie politycznej pan mówi, no teraz już nam nie styka tych pieniędzy, to 

zabierzemy tym, którzy kojarzą się z Gminą Jarocin. Coś mi się tutaj nie zgadza. Nie wątpię, 

że nie będziecie dzisiaj w tej atmosferze tej uchwały podejmować, ale być może na kolejnej 

sesji nagle niespodziewanie wprowadzicie ją do porządku obrad. kiedy tych wszystkich 

podmiotów tutaj nie będzie. Musicie mieć świadomość, że jeśli szkolne schroniska 

wyrejestrują się, do budżetu powiatu pieniądze z subwencji oświatowej już nie wpłyną. Te 

pieniądze wyliczone są na konkretne łóżka w szkolnych schronisk młodzieżowych. Takie 

działania zabiorę wam tylko połowę, a jak będziecie niegrzeczni to oddacie to co przez pięć 

lat wzięliście, to nie sprzyja temu, żeby dalej te placówki utrzymywać.  

Radny M. Szymczak - chciałem się odnieść do prezentacji, którą pan Wicestarosta 

przedstawił i mówiąc o oszczędnościach. Ja chciałem zauważyć, że część oświatowa 

subwencji ogólnej naliczana jest według pewnego wzoru, algorytmu, który przygotowuje 

powiat i jeżeli zostali wykazani uczniowie jako uczestnicy międzyszkolnych ośrodków 

sportowych czy młodzieżowych ośrodków kultury, to na nich została naliczona subwencja. 

Jeżeli nie wykażemy ich w bieżącym roku na 2018 rok, to subwencja będzie umniejszona. 

Powiat jest tylko przekaźnikiem tych środków z budżetu państwa. Nie wiem dlaczego 

mielibyśmy się pozbywać środków zewnętrznych? Jest to dla mnie nie zrozumiałe. Chciałem 

powiedzieć, że schroniska młodzieżowe, które funkcjonują, funkcjonują również z korzyścią 

dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. Obecny pan dyrektor Bierła 

może potwierdzić, że uczniowie jego szkoły korzystali z bardzo taniego schroniska w pałacu, 

uczniowie, którzy mieli zbyt daleko, aby dojeżdżać codziennie do szkoły. Dzięki temu, że 

gmina uruchomiła schroniska młodzieżowe, ta młodzież miała się gdzie podziać. Dla mnie 

osobiście zabieranie dzieciom, młodzieży zajęć kulturalnych i sportowych jest to 

nieporozumienie. W oświadczeniu pan Julian Zegar wskazał, kiedy Starosta i Wicestarosta są 

nauczycielami jak również Przewodniczący Rady to jest to tym bardziej niezrozumiałe i 

pokazuje brak zrozumienia. Jeżeli mówimy o oszczędnościach to te oszczędności mogą 

zaistnieć w bieżącym roku, ale już nie w przyszłym kiedy tej subwencji niestety nie będzie. I 

jeszcze jeśli chodzi o oszczędności to użyję tu bardzo mocnego słowa i proszę się nie obrażać 

bo dla mnie to nie są oszczędności, to jest złodziejstwo.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – panie radny Szymczak, a gdzie jest 

bogactwo z Gminy Jarocin. Przecież gdzie się nie jedzie to Gmina milionami trzepie, a teraz 

do nas, do biedaków do powiatu przychodzi. Ja jestem dumny z dzisiejszej decyzji, bo ja 

ratuję któryś raz upadającą Gminę Jarocin. Tak. 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – adwocem do pana Mikołaja Szymczaka. Inaczej pan patrzył 

na finanse oświaty w pańskiej kadencji. Tylko na to chciałem zwrócić uwagę. Natomiast 

panie Kazimierczak, chronologicznie pewne rzeczy pan myli. Dlatego, że pan powiedział, że 

ja jestem w powiecie od 2006. Ja do Rady Powiatu wszedłem dopiero w 2010. Skoro tak 

chętnie wraca pan do historii, to może wróćmy do historii. Dochody, budżet Powiatu 

Jarocińskiego z 30 stycznia. Dochody to jest 72.238.000 zł, natomiast wydatki 78.280.000 zł. 

Popatrzmy na budżet Gminy Jarocin uchwalony 16 grudnia 2016 r.: dochody 176.722.000 zł, 

wydatki 201.251.000 zł. Nasza propozycja spotkała się z krytyką władz Gminy Jarocin. 

Przecież to władze gminy w ciągu kilku ostatnich lat doprowadziły do likwidacji szkolnych 

kół sportowych, likwidowania szkół dla oszczędności, likwidacji schronisk przy szkołach, 

wykorzystywania środków schronisk do utrzymania szkół, podjęcie działań do prowadzenia 

wszystkich szkół przez fundacje, co miało się odbyć kosztem nauczycieli w 2008 roku. Chciał 

Pan zaoszczędzić na oświacie, na nauczycielach. Pamięta pan spory o likwidację szkół 
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w Łuszczanowie, w Prusach. Kto tu jest likwidatorem, kto tu jest po stronie cięć po stronie 

finansów jeśli chodzi o oświatę. To pan jest szkodnikiem i likwidatorem. Przychodzi pan tu 

ze swoim bratem bliźniakiem i próbuje pan wymóc swoje racje. Nie ma Pan racji. 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - chciałem się odnieść do 

pełnopłatnego, w mojej ocenie zbyt wysoko, Wiceburmistrza Jarocina. To tak wygląda, że 

pan ze swoją bezczelnością wchodzi do każdego samorządu i poucza wszystkich. Człowiek, 

który narozrabiał w tej Gminie i w powiecie, a przede wszystkim w Gminie Jarocin. Na tej 

sali siedzą same pana ofiary. Samo to co powiedział pan Starosta Drzazga. Zlikwidował pan 

szkoły, zlikwidował etaty, a ciężar finansowania od dwóch lat przerzucił na barki powiatu. 

Jasno z tego co wskazał Starosta Drzazga wynika, że w tych zajęciach bierze udział 76 % z 

Gminy. Jako człowiek sportu, który urodził się sportowcem, uwielbiam chodzić na 

przedsięwzięcia kulturalne, które są przygotowywane przez Stowarzyszenia. Jednak miej 

proporcje mociumpanie, niech każdy według potrzeb ponosi koszty na daną działalność. Pan 

się chełpi, że Gmina Jarocin na sport wydaje 0,5 mln zł. Powiat też, tylko powiat chce 

wydawać na te obszary, w których jest zobowiązany z mocy ustawy. Dlaczego Gmina Jarocin 

chce obarczać kosztami, które są przynależne Gminie, a nie samorządowi powiatowemu. 

Jestem przekonany, że dyrektorowie i młodzież z naszych szkół, będzie wniebowzięta, kiedy 

te marne środki, które przekazujemy na sport w naszych szkołach, na zajęcia pozalekcyjne, bo 

są niewielkie. To też jest wypadkowa tego, co legło u podstaw. Ja pana znam od lat i wiem, że 

musi wyjść na pana. Nie mam złudzeń, że jestem w jakikolwiek sposób pana przekonać, ale 

chcę zwrócić uwagę, że od 2010 roku, to nie Starosta Drzazga, z którym też miałem osobiste 

nieporozumienia. Tylko, że wy rządziliście od 2010 roku, a dzisiaj wasz Wiceburmistrz, wasz 

guru intelektualny, zarzuca jednemu z członków Zarządu politykę, w jego ocenie szkodliwą. 

Walnijcie się w piersi. Mogę to mówić, bo nie brałem udziału w podejmowaniu decyzji, ale to 

wy braliście. To dzięki wam były te decyzje, również szkodliwe podejmowane. Chciałbym 

zaapelować do wszystkich, również do stowarzyszeń. W różnych etapach mojego życia 

samorządowego z wami współpracowałem i wiem, że to co dzisiaj powiedział Mateusz 

Boruta, to nie jest to co myśli, bo wie. Rozmawiałem z wami wcześniej. Dzisiaj to jest nasze 

zadanie, radnych i państwa, byśmy wypracowali consensus a nie stawali okoniem tylko 

dlatego, że macie za sobą klienta, który was nagania do tej bitki, która nikomu nie będzie 

służyła. Jestem przekonany, że żadnej kontroli te osoby, które prowadzą schroniska czy 

stowarzyszenia się nie boją, bo działają zgodnie z prawem. Słowa, które usłyszałem z ust 

pana wiceburmistrza, że to jest straszenie, to mówię, że jest to obowiązek samorządu i 

sprawdzanie wydatkowania środków i jak one są wykorzystywane. Zapraszam w imieniu 

pana Starosty, Zarządu, żeby wypracować consensus. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – przysłuchuję się dyskusji i oczekiwaniom ze strony 

pana Wiceburmistrza Kazimierczaka i chyba tu jest trochę polityki w tym wszystkim. Mi by 

było wstyd mając budżet trzykrotnie większy od budżetu powiatu, około 200 mln zł a nasz 

70 mln zł i jeszcze wymagać od nas jak najwięcej. Jeśli jesteście tacy dobrzy to możecie 

zrekompensować tą dotację. A wy wręcz przeciwnie, ściągnęliście nam podatek za DPS 

w Zakrzewie za ostatnie 5 lat bez problemu. Za każde wejście do ratusza każecie płacić 

1200 zł. Proszę bardzo. I tak pięknie z nami współpracujecie. To nie jest ekonomiczne 

rozwiązanie i to nie są ekonomiczne dyskusje. To jest uprawianie politykierstwa. Wszyscy 

pozostali, między innymi te 500 osób, których przynieśliście petycje, oni zostali wkręceni w 

to wszystko. Wszystko jest pokserowane pod jeden szablon, dziecku nie odmówi się takiego 

podpisu. To też jest manipulacja rodzicami. Wszyscy prezesi stowarzyszeń też zostaliście 

zmanipulowani i tak brniecie w tym politykierstwie. Nie na tym polega współpraca między 

samorządami. Powiat  ma 70 mln zł, a gmina ma 200 mln zł. Powiat ma cztery gminy do 
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administrowania. Proszę to wziąć to pod uwagę. Przemawiam do wszystkich prezesów i do 

waszego sumienia. Nie polega to na tym, że ktoś wystaje przed budynkiem, przy schodach i 

zakłada maskę. To jest dziecinne i świadczy o niedojrzałości. Apeluję do waszego sumienia.  

Radna B. Włodarczyk – ja po przeglądnięciu dzisiejszej prelekcji pana Starosty, po tych 

wszystkich uwagach zgłoszonych przez kolegów radnych i gości uważam, że w tej chwili 

przechodzimy do dotykania osobistego jednego czy drugiego obozu. W związku z 

powyższym ośmielam się prosić o zamkniecie dyskusji. To jest mój wniosek formalny. 

Natomiast podam uwagę taką, że zaczęliśmy czy zaczął pan Starosta do przygotowania pola 

do pracy komisji, którą powoła Zarząd do dalszego skontrolowania tych spraw. Ja w dalszym 

ciągu uważam, że wolałabym wiedzieć i znać najgorszą prawdę, ale prawdę. Z tej dyskusji nic 

nie wynika. Jedni drugich obarczają winą. W związku z powyższym myślę, że do sprawy 

wrócimy po wynikach, jakie zespół kontrolny przeprowadzi. Mamy komórkę kontrolną w 

Starostwie i proszę, by zastanowić się w Zarządzie kto i co ma kontrolować, biorąc pod 

uwagę dzisiejsze wypowiedzi i wszystko to, co stanowi o temacie. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – padł wniosek formalny o zamknięcie 

dyskusji. Kto z państwa radnych jest „za” zamknięciem dyskusji? Proszę o podniesienie ręki. 

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 

Stwierdzam, że Rada poparła wniosek Radnej Włodarczyk. Zamykam dyskusję. 

 

Poddaję pod głosowanie wniosek zgłoszony prze radnego Zegara w imieniu klubu radnych 

Ziemi Jarocińskiej o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu nr 2, tj. rozpatrzenie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, na który Zarząd Powiatu wyraził zgodę. 

Kto jest „za”? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 

 

Stwierdzam, że Rada poparła wniosek. 

 

Ad. pkt. 2.  

Wycofany. 

 

Ad. pkt. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – między sesjami nie wpłynęła żadna 

interpelacja ani zapytanie ze strony radnych. Czy ktoś pragnie złożyć interpelację? 

Nie widzę. 

 

Ad. pkt. 4. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Radny M. Walczak – dzisiaj zauważyłem, że w systemie esesja zostało zamieszczone 

w komunikatach pismo Pana Włodzimierza Budzyńskiego – Kierownika Medycznego 

w Spółce „Szpital Powiatowy w Jarocinie”. Szybko przewertowałem i moim zdaniem 

informacja jest dosyć ważna i warto w komunikatach poświęcić parę minut i odczytać ją. Taki 

jest mój wniosek.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ja wrócę do tego we właściwym czasie . 

Daję czas państwu radnym by się zapoznać. Ja też dzisiaj to dostałem i muszę to zobaczyć. 
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Ad. pkt. 5. Wolne głosy i wnioski. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wolne głosy i wnioski. Nie widzę. 

 

P. R. Kazimierczak, Wiceburmistrz – panie Przewodniczący. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – nie, dotykasz radnych, radni z Ziemi, ja 

nie chcę takiego głosu. Potem krzyczenie , to nie ma sensu. 

 

Ad. pkt. 6. Komunikaty 

1.Pismo Pana Włodzimierza Budzyńskiego – Kierownika Medycznego w Spółce „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie”. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

2. Pismo Stowarzyszenia Jarocin XXI. Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – złożę wszystkim życzenia z okazji Świąt 

Zmartwychwstania Pana. Życzę zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych, żeby nikomu nić 

złego się nie stało, abyście odpoczęli na lonie rodzinie, abyście nacieszyli się rodziną 

i domowym zaciszem.  

Prośba pana Błażeja, by radni zostawili wszystkie tablety do aktualizacji. 

 

Ad. pkt. 7. 

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

zamykam obrady XLI Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 17.30. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 

Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 

 

Agnieszka Przymusińska  

 


