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Protokół nr XLIX/17 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 27 października 2017 r. w godz. od 15:00 do 17.15 

w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie 

 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady XLIX sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Witam radnych, władze powiatu, pracowników Starostwa, 

zaproszonych gości, jarocińskie media. Witam Panie i Panów Radnych oraz wszystkich 

zaproszonych gości. Listy obecności radnych i pracowników oraz zaproszonych gości stanowią 

załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do protokołu. Nieobecny radny M. Szymczak.  

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

prawomocnych uchwał. 

 

Ad. pkt. 2. 

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

o zwołaniu sesji w programie e-sesja.  

Zarząd Powiatu Jarocińskiego zwrócił się wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały 

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. 

Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję porządek obrad pod głosowanie, 

kto jest za przyjęciem proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad 49 sesji został przez 

Wysoką Radę przyjęty. Przypomnę, że w przerwie sesji zbierze się Komisja Zdrowia i Spraw 

Społecznych w celu zaopiniowania autopoprawek do budżetu. 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Powiatu. 

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

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLVIII 

sesji Rady Powiatu. 

5. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych. 

6. Plan działania zmieniający zarządzanie oraz podjęte decyzje oszczędnościowe 

w "Szpitalu Powiatowym w Jarocinie" Sp. z o.o na lata 2017 - 2021. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2016/2017. 

8. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia 

dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

9. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2018 rok. 

10. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie intensyfikacji prac związanych z budową drogi ekspresowej 

S11. 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017 - 2030. 

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

powiatu na 2017 rok. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Wnioski i oświadczenia radnych. 

15. Wolne głosy i wnioski. 

16. Komunikaty. 

17. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 3. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę Pana Starostę Teodora 

Grobelnego o przedstawienie „Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu po 48 sesji Rady 

Powiatu.” Nadmieniam, że zostało zamieszczone wcześniej w programie esesja. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – sprawozdanie z działalności starosty w okresie 

międzysesyjnym jest obszerne. Proponuję przyjąć je bez czytania na sesji. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Dziękuję. Przedstawię sprawozdanie z działalności 

Starosty za okres międzysesyjny. 2 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń, 
organizacji i przedsiębiorstw na temat pozyskiwania dofinansowań programów z Urzędu 

Marszałkowskiego na kolejny rok. 4 października brałem udział wraz z panem Sekretarzem 

Janem Bartczakiem w Kongresie Rodzin w Ostrowie Wlkp. z udziałem pani Minister Rafalskiej 

oraz Wicewojewody Marleny Maląg. 11 października odbył się konwent Starostów 

Południowej Wielkopolski. Dominującymi tematami konwentu były opłaty z zajęcie pasa 

drogowego i nowe prawo wodne, które będzie obowiązywało od nowego roku kalendarzowego. 

16 października obchodziliśmy Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystości odbyły 

się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Wręczyłem Nagrody Starosty i wyróżnienia 

oraz złożyłem gratulacje i życzenia owocnej pracy wszystkim nauczycielom. Była bardzo ładna 

oprawa plastyczna i muzyczna, bardzo nowatorska. Gratulujemy pani i panu dyrektorowi 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. 23 października nastąpiło otwarcie wystawy 

poświęconej pamięci Powstania Wielkopolskiego w holu ZSP Nr 1. Wystawa została 

sprowadzona z muzeum z Poznania dzięki panu Sekretarzowi Janowi Bartczakowi. 

13 października odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. Złożyliśmy 

życzenia w imieniu Zarządu powiatu Jarocińskiego jak i wszystkich radnych. 24 października 

nastąpiło spotkanie z przedstawicielkami Klubu Amazonek, które wcześniej zwróciły się zakup 

fantomu do ćwiczeń i przeprowadzania szkoleń. Z okazji 20 lecia istnienia Klubu 

ufundowaliśmy i ręczyliśmy fantom.  

 

Pytań nie było. 

 

Ad. pkt. 4. 

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLVIII sesji 

Rady Powiatu. 

Radny L. Bajda - sprawozdanie z działalności radnego pomiędzy sesjami. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – pełnię dyżur w każdy czwartek od 

godziny 9.45 i spotykam się z petentami. Uczestniczyłem w spotkaniu z posłami panem Kaletą 
i panem Ławniczakiem oraz panią Wicewojewodą Marleną Maląg. Dowiedzieliśmy się, że 

w Jarocinie powstanie ochrona terytorialna. Początkowo planowano na 2019 roku. Pan 

Macierewicz robi wszystko żeby to przyspieszyć. Jedna kompania ma liczyć od 80 do 120 osób. 

Spotkałem się z mieszkańcami Zalesia. Duzy nacisk mieszkańcy kładą na rekreację, na ścieżkę 
rowerową z Jaraczewa do Jarocina, ponieważ droga jest niebezpieczna. 

 

Ad. pkt. 5. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt to informacje na temat 

analizy oświadczeń majątkowych. Informacje zostały zamieszczone w programie esesja. 

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu oraz od Wojewody Wielkopolskiego. 

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Informuję, że p. Grażyna Pytlas, Naczelnik 

Urzędu Skarbowego w Jarocinie usprawiedliwiała swoją nieobecność, ale przekazała 

informację dotyczącą wyników dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok. 

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – odczytał informację dotyczącą oświadczeń 
majątkowych pracowników. Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Informacje zostały przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

Ad. pkt. 6. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt to Plan działania 

zmieniający zarządzanie oraz podjęte decyzje oszczędnościowe w "Szpitalu Powiatowym 

w Jarocinie" Sp. z o.o na lata 2017 - 2021. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - pół roku temu przedstawiliśmy prezentację 
dotycząca stanu, w jakim zastaliśmy Spółkę „Szpital Powiatowy w Jarocinie”. Pół roku 

intensywnej pracy. Punktem wyjścia wszystkich działań dla Zarządu Spółki jak i Zarządu 

Powiatu był Audyt, który został opracowany i który jest wskaźnikiem, w którym kierunku iść. 
Przypomnę wnioski, jakie płynęły z audytu. Został wykazany brak właściwego nadzoru organu 

właścicielskiego nad działalnością szpitala, brak nadzoru Rady Nadzorczej Spółki nad 

działalnością Prezesa, ustalenie przez Zarząd wynagrodzenia Prezesa na poziomie 

niewspółmiernym do kondycji finansowej szpitala. Stale pogarszająca się sytuacja finansowa 

szpitala, niska płynność finansowa i wysoki poziom długu. Złe gospodarowanie majątkiem 

publicznym, nie podejmowanie działań restrukturyzacyjnych, podpisywanie niekorzystnych 

ekonomicznie dla szpitala umów z podmiotami zewnętrznymi pomimo posiadania określonych 

podmiotów w strukturach szpitala. Brak procedur obiegu dokumentów, brak rejestru umów, 

dublowanie działań, brak działań naprawczych celem osiągnięcia dodatniej rentowności 

i działalności pomimo opracowania przez zarząd programu naprawczego, który nie został 

wdrożony. Wysoki udział kosztów osobowych oraz brak nadzoru nad właściwym 

ewidencjonowaniem czasu pracy, niski poziom realizacji kontraktu, łamanie zapisów ustawy 

o ochronie danych osobowych, niewłaściwa obsługa systemu informatycznego, osiąganie 

wysokich przychodów z tytułu usług laboratoryjnych. By na podstawie tej diagnozy 

przygotować odpowiednie materiały, które miały nam pomóc przy opracowaniu programu 

ratunkowego i naprawczego Spółki było zapoznanie się z materiałami dostępnymi w zasobach 

powiatu. Nie było ich wiele. Posiłkowaliśmy się protokołami z sesji, Komisji Zdrowia, na 

których były omawiane te kwestie. Na dzisiejszej sesji chcieliśmy przedstawić rozwiązania 

które zostały w tak krótkim czasie uruchomione. Pojawiało się ciągle pytanie: dlaczego przez 
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pięć lat nie uruchomiono procesu inwestycyjnego, wiedząc że szpital powinien spełniać kryteria 

określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Radni otrzymali informację, że z emisji 

obligacji na poziomie 14 mln zł miały być sfinansowane trzy pozostałe etapy rozbudowy. Już 
po podpisaniu aneksu, czyli w połowie roku 2011 wiadomo było, że z tych obligacji 

10.455.000 zł będzie wykorzystane na I etap. Nie znajdujemy pomysłu na pozyskanie środków 

na realizację II i III etapu rozbudowy, nie ma żadnych informacji o zabiegach, poza jednym. 

Jest to stanowisko pana Bartosza Walczaka, ówczesnego pracownika szpitala, który został 

zatrudniony w celu pozyskiwania środków. W czasie jego pracy Spółka na ten cel nie pozyskał 

żadnych środków. Potem został on Starostą. Nie zabezpieczono środków na przetarg 

ogłoszonym w styczniu tego roku, kiedy było wiadomo, że dojdzie do zmiany ekipy rządzącej, 

dojdzie do zmiany Zarządu. Nie zabezpieczono środków nawet do poziomu kosztorysu 

inwestorskiego. Takich prac nie było na poziomie Starostwa Powiatowego. Dlaczego, tego nie 

zrobiono prze 5 lat. Dlaczego w styczniu ówczesny Starosta wnioskuje o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej, wówczas miała zapaść decyzja o wyasygnowaniu z budżetu powiatu ponad 

34 mln zł. Dzisiaj walczymy o każdy metr dla szpitala, by rozwiązać problem komunikacyjny 

i postojowy szpitala. W szpitalu pracuje ponad 400 osób, hospitalizujemy rocznie kilkanaście 

tysięcy pacjentów. Do tych osób przyjeżdżają rodziny, przyjeżdżają osoby na wieczorynkę. 
W tym samym czasie poprzedni Zarząd za przyzwoleniem Starosty, czy bez, sprzedaje 

nieruchomość, dwie działki. Nie ma nawet tych pieniędzy, zostały przejedzone. Twarde słowa 

cisną się same na usta. O kwestii nieruchomości z pompą dzisiaj Prezes przekaże informację. 
Dziś szpital nie może awaryjnie korzystać z tego urządzenia. To jest w skrócie to, z czym 

zderzył się Zarząd Powiatu i Zarząd szpitala. Naszym zadaniem jest wyjście z tej sytuacji. 

Państwo byliście wprowadzani w błąd, przedstawiano inną rzeczywistość. Przetarg został 

w połowie roku skutecznie rozstrzygnięty, pry wykorzystaniu służb szpitalnych, a nie JFPK, 

żeby komukolwiek płacić. Zgłosiło się trzech kontrahentów. Zaczął się etap drugi rozbudowy 

zakończony w sierpniu lub wrześniu następnego roku. Musimy przygotować się do trzeciego 

etapu dostosowania do wymogów Ministra Zdrowia. Złożyliśmy kartę zgłoszeniową do 

gminnego planu rewitalizacji. Zarząd Spółki wprowadzi program naprawczy w momencie, gdy 

jest prowadzona reforma, kiedy wprowadzane są nowe zasady. Informacja, którą powinniśmy 

mieć przekazaną to taka, że ryczałt który mamy na IV kwartał według nowych zasad jest niższy 

o pół mln zł od kontraktu, który był na IV kwartał. Jest to związane z tym, że jest naliczany na 

podstawie 2015 roku plus nadwykonania. W 2015 roku szpital miał tylko na 300 tys zł 

nadwykonań. Zarząd szpitala prowadzi intensywne działania w trzech obszarach: inwestycji, 

nowa reforma i nowe zasady kontraktowania oraz naprawa działalności Spółki. Są prace nad 

powołaniem w naszym szpitalu centrum badań klinicznych. Stawiamy sobie zadania bardzo 

wysoko. Chcemy by tego typu działania były prowadzone w naszym szpitalu, by mieć dostęp 

do leków najnowszych. Pan Prezes sam przygotował program naprawczy, bez wydatkowania 

środków. To jest oszczędność 100 tys zł, których Spółka nie ma. Spółki na to nie stać. To jest 

wytwór prezesa i jego pracowników. Chciałem posłużyć się cytatem Przewodniczącego Jana 

Szczerbania z sesji 2013 roku. Przewodniczący powiedział ważne słowa, że „markę szpitala 

wypracowuje się długo i konsekwentnie”. Jesteśmy na początku tej drogi, jesteśmy 

konsekwentni. Żeby pokazać, że ten cytat ma sens, chciałbym przywołać przykłady z ostatnich 

miesięcy. O zmianie wizerunkowej szpitala świadczą rzeczy małe i duże. Jest nowa strona 

internetowa, która jest rewelacyjna i profesjonalna. Zmiana kateringu, na którą jest odzew, że 

zmiana wyszła na dobre. Są też duże sprawy. Jedna osoba poszkodowana przechodzi obecnie 

operację ortopedyczna w Poznaniu, po wcześniejszym świetnym zaopatrzeniu przez naszych 

ortopedów. Zespół pod kierownictwem pana doktor Budzyńskiego uratował życie noworodka 

i matki dziecka. Jest wiele niebezpieczeństw na drodze medycznej z jakimi się zderzają lekarze. 

Wielkie słowa uznania dla całego personelu medycznego naszego szpitala. 
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P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – przedstawił 

prezentację multimedialną, dotyczącą programu zmieniającego sposób zarządzania Spółką oraz 

plan oszczędnościowy. Chciałem przedstawić koleżankę Wandę Olesińską, która jest od trzech 

miesięcy szefową pielęgniarek. pomaga od trzech miesięcy i jestem zadowolony. Jest też 
Kierownik Medyczny, a od 2 listopada będzie to stanowisko Dyrektora ds. medycznych, jest 

też pan Zieliński Przewodniczący Związków zawodowych Pielęgniarek i Położnych. 

W poniedziałek ma odbyć posiedzenie Rada Nadzorcza która musi zaakceptować zmiany 

w strukturze narzucone przez Ministerstwo. Faktycznie program naprawczy i zmiany 

w zarządzaniu Spółka jest autorskim programem moim i moich pracowników. Jest nowa strona 

internetowa szpitala, ale została też opracowana papierowa wizytówka dla osób starszych 

zawierająca wszelkie niezbędne informacje o szpitalu. Prezentacja stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję za wyczerpującą informację. 
Ostatniej wiadomości nie rozumiem. Jest dzisiaj sześć karetek, wówczas trzy stały 

"w krzakach". Zaczyna się praca na dobrą markę naszego szpitala. To jest proces wieloletni i 

mam tego świadomość. Jakość usług jest na wysokim poziomie. Jest to kontynuacja pracy 

Zarządu Szpitala. Otwieram dyskusję.  
 

Radna B. Włodarczyk – padło wyrażenie, że powstanie centrum badań klinicznych 

prawdopodobnie albo może na pewno. Przez okres kiedy jestem radna rady powiatu mówiło 

się o centrum dializ w Jarocinie, a nic nie widziałam na ten temat w informacji. Proszę 
o uściślenie. Kolejne pytanie. W kierunkach rozwoju szpitala było, że dokonano przeglądu 

kadry pod kątem przydatności do zawodu. Chciałam wiedzieć jak to się odbywało. Czy były 

osoby dotąd zatrudnione w szpitalu na stanowiskach, które były zbędne. Radnemu Zegarowi 

powiem, że to co jest złe to zawsze krytykowałam, a to co jest dobre to będę chwalić. Jeżeli 

poprzedni prezes pan Jantas mówił, że ma dobrą kadrę lekarską, że pozyskał dobrego lekarza 

w Jarocinie, to dlaczego go nie chwalić. Jeżeli były popełnione błędy w naborze kadry 

medycznej to trzeba to powiedzieć, że tak nie powinno być. Zdrowie jest pierwsze, 

a szkolnictwo drugie. Zdrowie jest najważniejsze.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - pojawił się podmiot, który w osobach dwóch 

lekarzy, którzy chcą nawiązać współpracę ze Szpitalem Powiatowym w Jarocinie, w ramach 

centrum badań klinicznych. Te osoby również były zaangażowane w stworzenie stacji dializ 

w Jarocinie. Po tym jak się pojawił p. Jantas dwukrotnie chcieli się spotkać, potem pan prezes 

nawet nie chciał odbierać telefonu.  Na podstawie protokołów z sesji i Komisji wynika, że to 

były daleko idące zapewnienia, że taka stacja się pojawi. Jeżeli chodzi o centrum, to są początki 

trudnych rozmów. To jest trudne, złożone pod względem prawnym, medycznym 

i organizacyjnym przedsięwzięcie. Stawiamy sobie wysoko poprzeczkę. Szpital jarocińskich 

przy tych zaniedbaniach z poprzednich lat, ma małe ilości poradni. W dzisiejszej reformie 

zdrowia duży nacisk środków będzie skierowany na opiekę ambulatoryjną. Nasz szpital ma 

8 poradni i punkt diabetologiczny. Są szpitale, które mają po kilkanaście poradni. Będzie nacisk 

na krótkotrwałość przebywania pacjenta w szpitalu. Jestem przekonany, że prace z naszej 

strony będą intensywne. Być może w rozsądnym terminie będę mógł przekazać informację, że 

takie Centrum powstało. Pan Prezes zapomniał przekazać, bo były wnioski, by naszym szpitalu 

powstał oddział paliatywny czy żeby chociaż łóżka się pojawiły w tym celu. W szpitalu jest 

zatrudniony lekarz ze specjalnością geriatrii. Przed zabieganiem o środki zabezpieczamy się 
pod względem fachowym. Narodowy Fundusz widzi ogromne potrzeby jeśli chodzi o tę 
dziedzinę służby zdrowia.  
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P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. - jeżeli chodzi 

o lekarzy jesteśmy po kontrolach i NIK i NFZ. Przedkładamy listę lekarzy na poszczególnych 

oddziałach, żeby dostać kontrakt czy ryczałt. Na każdym oddziale musi być jeden albo dwóch 

specjalistów z I lub II stopniem. Jeżeli chodzi o specjalizację lekarzy wypełniamy wymogi 

w 100%. Mamy drugą nitkę anestezjologiczną. Największy minus robi oddział intensywnej 

terapii, który niejednokrotnie ratuje życie naszych pacjentów. Lekarstwo, które działa 

przeciwko zakażeniu krwi, które musi stosowane trzykrotnie u każdego pacjenta to jedna dawka 

kosztuje 20 tys zł. Te drogie leki powodują, że ten oddział przynosi duży minus. Intensywna 

terapia ma ratować ludzi, mamy ten oddział i robimy wszystko żeby funkcjonował. 

W poniedziałek ten oddział ratował życie naszego lekarza.  

 

Radny J. Zegar – nasz szpital powiatowy jest w sieci, gdyby jego kondycja była tak słaba jak 

ją przedstawił radny Martuzalski, to nigdy w tej sieci szpitali się nie znalazł. Pani Pachciarz 

twierdziła, że są w sieci szpitale w dobrej kondycji finansowej. Jak jest faktycznie? Ponadto 

jaka jest przyczyna, że dzieci rodzące się w naszym szpitalu są chore. Kiedyś było 80% 

zdrowych, a teraz jest chyba odwrotnie. Czy matki źle się odżywają? 

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. - szczególnym 

kryterium, które powodowało, żeby szpital znalazł się w sieci, była kadra lekarska. Ilość lekarzy 

na oddziałach. To są dokumenty świadczące o kondycji szpitala. Mamy dobrą kadrę ze 

specjalizacjami.  

 

P. W. Budzyński, kierownik medyczny – wyjaśniając to że 80% jest chorych, to jest 

przekłamanie. To jest 80% inaczej finansowanych procedur. Wystarczy, że dziecko otrzyma 

tlen, czy zostanie ogrzane, to jest zaliczane jako dziecko chore i inaczej finansowane. Zostało 

zmienione finansowanie przez NFZ. Jeżeli noworodek zostanie wzięty do inkubatora jest 

zaliczany jako chory, a nie jest chory. Dziecko, które dostanie maskę tlenową też nie jest chore.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - gdyby nie nastąpiła zmiana w lutym, to 

jarocińskiego szpitala nie byłoby nie tylko w sieci, ale w ogóle by go nie było. Taki był 

zostawiony bajzel. Poprzedni Starosta w audycji radiowej mówił, że wynik finansowy szpitala 

będzie wynosił plus minus zero. Dlaczego dla niego zero to jest minus 2 mln zł. Te koszty 

dodatkowe wygenerowane prze poprzedni zarząd plus minus 2,6 mln zł, daje 4,6 mln zł straty. 

Dzięki pracy tego zarządu p. Mazurek daje radę i robi fantastyczne rzeczy. Dzisiaj dzięki pracy 

Prezesa Mazurka dokonano 1,4 mln zł oszczędności. To jest praca i wyrzeczenia. Rozwiązuje 

problemy, pewnie popełnia też błędy. Staramy się oszczędnie wyprowadzić szpital na prostą. 
Podjęliśmy ogromne wyzwanie, ale i obciążenie finansowe, by szpital był dobrym szpitalem 

i dobrze zarządzanym. Walczymy nawet o metry kwadratowe na parking.  

 

P. L. Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - jak co roku 

chciałabym przypomnieć i poprosić Zarząd Szpitala, by rozważył w swoich planach i w planie 

kontraktu z NFZ bardzo pilną potrzebę utworzenia poradni zdrowia psychicznego dla dzieci 

i młodzieży jest to bardzo pilna potrzeba.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - mamy w szpitalu odpowiedni nadzór 

i odpowiednie zarządzanie ja mam pełne zaufanie do pana Mazurka. Zamykam dyskusję 
i ogłaszam 20 minut przerwy.  

W przerwie spotka się Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych w celu zaopiniowania 

autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. 
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Po przerwie Rada zachowuje quorum i jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Ad. pkt. 7. 

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

punkt porządku obrad to informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku 

szkolnym 2016/2017. Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Proszę o zabranie głosu 

pana Mirosława Drzazgę, Wicestarostę.  
 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – informacja jest dość obszerna i wszyscy mieli możliwość 
zapoznać się z nią wcześniej. Proszę zwrócić uwagę na wyniki egzaminów, które dają obraz 

naszych szkół. Jeśli chodzi o województwo wielkopolskie nasze szkoły zajmują wysokie 

miejsca, również jeśli chodzi o zdawalność egzaminów maturalnych. Należy podziękować 
dyrektorom, kadrze zarządzającej naszymi szkołami. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy są pytania ze strony radnych? Nie 

widzę. 
Informacja została przyjęta. 

 

Ad. pkt. 8. 

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady 

Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Projekt 

uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu. Proszę o zabranie głosu pana Mirosława Drzazgę, Wicestarostę.  
 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - rozpatrujemy projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dwóch 

przedstawicieli do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Uchwała poparta jest 

ustawami. Ustawą o samorządzie powiatowym i ustawą o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie oraz zobligowana uchwałą Rady Powiatu z 29 czerwca 2017 r., w której jest 

określony tryb powoływania członków Rady oraz tryb jej działania. Prosiłbym żeby 

uwzględnić w tym projekcie panią Patrycję Zydorczak jako pracownika Starostwa i radnego 

Ryszarda Jacka jako przedstawiciela ze strony Rady Powiatu. Czy pan radny Ryszard Jacek się 
zgadza? 

 

Radny R. Jacek - zgadzam się.  
 

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

widzę. W takim razie proszę o opinię Komisji. 

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

i Kultury na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady 

Powiatu Jarocińskiego do Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – 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 18 radnych, jednogłośnie podjęła 

uchwałę. 
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Uchwała XLIX/317/17 

 

Ad. pkt. 9. 

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 

do protokołu. Proszę o zabranie głosu pana Mirosława Drzazgę, Wicestarostę.  
 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – jeśli chodzi o ten projekt uchwały musimy się przede 

wszystkim opierać o ustawę o samorządzie powiatowym, ale także o ustawę o finansach 

publicznych i o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdego roku program jest 

przyjmowany na kolejny rok kalendarzowy.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – otwieram dyskusję. 
 

Radny L. Bajda – mam spostrzeżenie, bo jeśli chodzi o zasady współpracy w ramach pożytku, 

były one konsultowane i zgłaszałem swoje uwagi. W poprzedniej kadencji było tak, że najpierw 

była duża grupa silna i aktywna, potem zostałem sam i pani Bauman. Trzeba się zastanowić 
kogo do Rady powołujemy. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – my nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić żeby przyszedł. 

Rzeczywiście na początku jest entuzjazm, który po rozdaniu pieniędzy słabnie to 

zainteresowanie i tu jest problem. Staramy się zachęcać, bo ta współpraca jest bardzo wskazana. 

Pani Patrycja Zydorczak jest kreatywną osobą i pełną werwy i może rozkręci prace Rady.  

 

Radna B. Włodarczyk – chciałam zapytać jaki jest dalszy ciąg pracy nad regulaminem. My 

jako Komisja Rewizyjna prosiliśmy w marcu, by wspólnie ze stowarzyszeniami opracowany 

został regulamin przydzielania odpowiednich kwot. Żeby nie było to uznaniowo. Otrzymałam 

odpowiedz od pani Patrycji, że będzie to przedmiotem rozważań na Komisji Edukacji. Na 

Komisji nic nie było, dziś też nic nie ma. Pytam wobec tego co się dzieje. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – na razie nic się nie dzieje. Pani Katarzyna Bauman 

przygotowała dokumentację pod względem sprawozdawczości, która musiała zamknąć. 
Obecnie pani Patrycja Zydorczak wdraża się w te zagadnienia. Uczestniczy w rożnego rodzaju 

szkoleniach dotyczących działalności stowarzyszeń i organizacji. Jeszcze trochę czasu potrzeba 

by usiąść do regulaminu. Nie będziemy przedstawiać dokumentu, który jest w zarysie. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zamykam dyskusję. Proszę o opinię 
Komisji. 

 

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

i Kultury na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

 

 

 



9 

 

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 18 radnych, jednogłośnie podjęła 

uchwałę. 
Uchwała XLIX/318/17 

 

Ad. pkt. 10. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie intensyfikacji prac 

związanych z budową drogi ekspresowej S11. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Proszę o zabranie głosu p. Zb. Kuzdżała, Członka Zarządu Powiatu. 

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu - Rada Powiatu chce przedstawić apel, chodzi 

o intensyfikację prac z budową drogi S11. Wyjazd z Jarocina w kierunku Ostrowa 

Wielkopolskiego w dalszym ciągu jest bardzo utrudniony i cechuje się dużą wypadkowością. 
W związku z tym Rada Powiatu Jarocińskiego zwraca się z apelem o intensyfikację prac 

projektowych i zapewnienie środków na budowę drogi ekspresowej szczególnie na kluczowym 

dla naszego powiatu odcinku Kórnik – Ostrów Wielkopolski. Wybudowanie drogi ekspresowej 

na w/w odcinku zdecydowanie wpłynie na rozwój gospodarczy lokalnych ośrodków oraz 

usprawni komunikację północy z południem naszego kraju. Niniejszy apel kieruje się do 

Premiera Rządu RP, Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Wojewody Wielkopolskiego. 

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

widzę. Proszę o opinię Komisji. 

Radny Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 25 października br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

intensyfikacji prac związanych z budową drogi ekspresowej S11. 

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 18 radnych, jednogłośnie podjęła 

uchwałę. 
 

Uchwała XLIX/319/17 

 

Ad. pkt. 11. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 – 2030. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu. Czy są pytania do p. J. Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu. 

 

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

widzę. Proszę o opinie Komisji. 
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P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji i Kultury 

na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu i 

Rozwoju na posiedzeniu w dniu 25 października br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu 

uchwały? Nie widzę. 
Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto 

się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała XLIX/320/17 

 

Ad. pkt. 12. 

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 

do protokołu. Czy są pytania do p. J. Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu. 

 

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

widzę. Proszę o opinie Komisji. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Komisja Budżetu i Rozwoju 

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok wraz z autopoprawkami. 

 

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

na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.  

 

P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 23 października br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2017 r. w zakresie działania Komisji. Ponadto w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała 

autopoprawki do powyższej uchwały.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu 

uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. 

Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto 

się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała XLIX/321/17 
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Ad. pkt. 13. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

żadna interpelacja. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce złożyć interpelację? 

 

Radny M. Walczak – składam interpelacje: 

- w sprawie skarg złożonych na PCPR w Jarocinie interpelacja stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu,  

- w sprawie „Informatora Powiatowego” interpelacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu, 

- w sprawie realizacji projektów unijnych skierowanych do szkół pondgimnazjalnych 

w powiecie jarocińskim interpelacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu,  

-w sprawie przeznaczenia  przez Szpital Powiatowy kwoty 750.000 zł otrzymanej z budżetu 

powiatu interpelacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu, 

- w sprawie emisji obligacji w 2018 roku interpelacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu, 

- w sprawie rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie interpelacja stanowi załącznik nr 23 

do protokołu, 

- w sprawach dotyczących działalności szpitala interpelacja stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu. 

 

Radny J. Zegar – składam interpelacje: 

- w sprawie przekazania dokumentów dotyczących z inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 

na odcinku Witaszyczki – Zakrzew – granica powiatu” interpelacja stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu, 

- w sprawie wykazu i kopii wniosków do budżetu powiatu na 2018 rok interpelacja stanowi 

załącznik nr 26 do protokołu, 

- w sprawie wyjaśnienia stawianych Dyrektorowi DPS w anonimowej skardze zarzutów 

interpelacja stanowi załącznik nr 27 do protokołu ,  

- w sprawie zaniedbanych dróg powiatowych i braku informacji o działalności członka Zarządu 

odpowiedzialnego za nadzór nad drogami powiatowymi interpelacja stanowi załącznik nr 28 

do protokołu, 

- w sprawie zatrudnienia syna Przewodniczącego Rady Powiatu w DPS w Kotlinie interpelacja 

stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przekazuję w imieniu mieszkańców 

Zalesia, mamy ogromny problem, zakręt koło państwa Kowalskich. W kierunku Panienki jest 

prosta, tam jadą samochody z nadmierna prędkością i za chwilę jest przejście dla pieszych. 

Cud, że jeszcze nikt nie zginął. Prosimy, jeśli nie o próg spowalniający, to są też specjalne 

światła. Ponadto dziękuje panu Zegarowi, że się troszczy o mojego syna. On ma prawo 

pracować gdzie chce i  nie jego wina, że jego tata jest radnym. Ma już piękne doświadczenia. 

Zwolniono już go za czasów Ziemi Jarocińskiej. A co syn pana radnego robi u pana Burmistrza? 

Radny J. Zegar - mój syn startował w konkursie i go wygrał.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - mój syn jest na stażu.  

Pan Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – mam pytanie do przewodniczącego klubu 

radnych Ziemi jarocińskiej, kiedy Gmina Jarocin rozliczy się z inwestycji drogowych za 2016 

rok? Mówię o finansach. Cały czas czekamy, poszły w tej sprawie pisma. Nie możemy się 
doczekać. 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę o odpowiedź na piśmie. 

Radny J. Zegar - jestem zaskoczony, że pan o takich rzeczach mówi. Uważam, że ja już tyle 

pism przekazałem. Mam te pisma i mogę pokazać jaka gmina ile „wisi” i co ma zrobione. Ja to 

wszystko przekazałem. Zobaczymy na koniec jaka gmina ile dostała. 

Pan Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - chodzi o 2 mln zł. Gmina Żerków dała do 

inwestycji 3,5 mln zł. Taka bogata gmina jak Jarocin ma problemy, żeby się rozliczyć.  

Radny J. Zegar – jeszcze na razie Gmina Żerków jeszcze tego nie dała.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – już dała. Ja odpowiem. Pan Burmistrz 

zbudował obwodnicę i te miliony tam poszły. 

Radny J. Zegar – Gmina Jarocin ma 45 tys mieszkańców, a inwestycji zrobione jest za 1/3. 

Pozostałe gminy są mniejsze a inwestycji robione jest 3,2.  

Radny M. Walczak – z inwestycji wykonywanych przez powiat na terenie Gminy Jarocin 

korzystają wszyscy mieszkańcy powiatu jarociński3go. Wszyscy, bo wszyscy przyjeżdżają do 

Jarocina po wszystko, czy do urzędu. 

Radny M. Stolecki - nie rozumiem dyskusji panów radnych Ziemi Jarocińskiej. Na początku, 

kiedy byliśmy koalicją ustaliliśmy, że każda gmina rozliczy się z inwestycji w danym roku 

inwestycyjnym. Wypominanie, kto jeździ po jakiej drodze jest niezasadne. Jeżeli ustaliliśmy, 

że wykonujemy inwestycję na terenie Gminy Żerków i gmina partycypuje w 50% inwestycji 

i jest zobowiązana do końca roku się rozliczyć. Gmina Żerków rozlicza się i jest w porządku. 

Jeżeli wykonujemy inwestycje na tej samej zasadzie na terenie Gminy Jarocin a gmina Jarocin 

się nie rozliczyła. Potem słyszymy że każdy jeździ po tej drodze, t chyba byliśmy na różnych 

zebraniach. 

Radny J. Zegar – nie 50%, bo nie jest pan w stanie 50% dofinansować. Połowę daje powiat, 

a resztę daje województwo. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – jesteśmy do tyłu z Gminą Jarocin, 

dlatego żeśmy się rozeszli. Rozumiem bo jest obwodnica i na obwodnicę poszły te pieniądze. 

To jest przecież pan Burmistrz. To jednak trzeba mieć tupet, żeby zabierać komuś coś, do czego 

się nawet nie przyczyniło. 

Radny J. Zegar – boli pana że p. Pawlicki robi tak dużo dla Jarocina? 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – chytrość mnie boli. Niech się rozliczy 

i odda te dwa miliony. 

Radna B. Włodarczyk – myślę, że należy zamknąć tą pyskówkę. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – zamykam dyskusję. 

Ad. pkt. 14. 

Wnioski i oświadczenia radnych. Nie było. 
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Ad. pkt. 15.Wolne głosy i wnioski. Nie było. 

Ad. pkt. 16. Komunikaty. 

Informuję, że do Rady Powiatu wpłynęła następująca korespondencja: 

- skarga pana Jana Bednarza na działalność Dyrektora PCPR w Jarocinie 

- skarga pana Brunona Ratajczaka na działalność dyrektora PCPR w Jarocinie 

- skarga pana Tadeusza Szukalskiego na działalność dyrektora PCPR w Jarocinie 

- skarga pani Katarzyny Jakubowskiej na działalność dyrektora PCPR w Jarocinie. 

Powyższe skargi zgodnie ze statutem Powiatu Jarocińskiego przekazałem do rozpatrzenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego. Z treścią skarg radni mogą zapoznać się 
w informatorze w programie esesja. 

Ponadto do rady wpłynęło pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 

i Położnych przy Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o,o. 

Pismo zostało zamieszczone w informatorze w programie esesja. 

Przed nami dwie uroczystości Wszystkich Świętych oraz 11 listopada Święto Niepodległości. 

Proszę o modlitwę za swoich bliskich i krewnych, ale również za poległych w czasie pierwszej 

i drugiej wojny światowej, zamęczonych w łagrach. Proszę również wywiesić flagę. Kolejna 

sesja odbędzie się w ostatnim tygodniu listopada. 

Radna B. Włodarczyk - wracam do skarg, które wpływają do Komisji Rewizyjnej. Tak się 
cieszyliśmy, że nasze szkoły tak wysoko stoją. Pytam, po co my tak uczymy uczyć pisać? Po 

drugie panie Mateuszu, chciałam przypomnieć, że jeszcze nigdy nie rozpatrywaliśmy jako 

Komisja Rewizyjna skarg niepodpisanych. Pan się w gazecie wypowiedział, że 

rozpatrywaliśmy skargę na pana Krawca, mimo że nie była podpisana. Rozpatrywaliśmy skargę 
podpisana bez adresu na polecenie RIO.  

P. M. Drzazga, Wicestarosta – ja orientuję się kto pisze te skargi, a ludzie to podpisują. Jest 

to jedna osoba. W każdym społeczeństwie jest osoba niezadowolona, ale osoba ta wykorzystuje 

innych ludzi. Przykro że Komisja będzie miała prace w związku z skargami, ale dyrektor PCPR 

wyjaśni jaka jest sytuacja.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję dyrekcji szkoły za gościnę, 
kawę i nagłośnienie. 

Ad. pkt. 17. 

 

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

obrady XLIX Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 17.30 
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