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Protokół nr LII/17 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 15 grudnia 2017 r. w godz. od 15:00 do 16.30 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady LII 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. Małynicz.  

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

prawomocnych uchwał. 

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

o zwołaniu sesji w programie e-sesja. Informuję, że w dniu 12 grudnia br. Zarząd Powiatu 

zwrócił się o rozszerzenie porządku obrad o następujące projekty uchwał: 

1. w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 

2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

2. 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. 

Ponadto Zarząd wniósł autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-

2030 oraz autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

ustalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

Projekty uchwał rozpatrzymy jako pkt. 13 i 14, a kolejne punkty zmienią numerację o jeden. 

Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie porządku 

obrad. Dziękuję. 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 52 sesji Rady Powiatu16 głosami „za” przy 2 

głosach „wstrzymujących się”. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Powiatu. 

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

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po 

LI sesji Rady Powiatu. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030. 

5 a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego. 

5 b. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju. 

5 c. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie, 

5 d. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami. 

6. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2018 rok: 

6 a. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

6 b. Przedstawienie opinii komisji, 

6 c. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

- o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok, 

- o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński. 
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6 d. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem, stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie  

opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych, 

6 e. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie, 

6 f. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

7. Informacja o funkcjonowaniu Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" 

w Górze. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na 

działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy 

Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów 

pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na 

rok 2018. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia od 

Ministra Edukacji Narodowej zadania publicznego z zakresu administracji 

rządowej. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. 

w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

14. 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. 

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

lata 2017 - 2030. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wnioski i oświadczenia radnych. 

19. Wolne głosy i wnioski. 

20. Komunikaty. 

21. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - protokół z LI sesji Rady Powiatu był 

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

urzędowania. Ponadto był umieszczony w programie esesja. Do dnia sesji nie wpłynęły do 

niego żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z obrad LI sesji 

Rady Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - proszę pana Starostę o zabranie głosu 

i przedstawienie „Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu po 51 sesji Rady Powiatu”. 
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P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – jak zwykle sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po 51 sesji Rady Powiatu zostało zamieszczone wcześniej w programie esesja. Jeżeli 

są jakieś pytania to bardzo proszę. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Jeśli nie 

ma, to przejdę do sprawozdania z działalności Starosty Jarocińskiego po ostatniej sesji. 30 

listopada uczestniczyliśmy wraz z Członkiem Zarządu Zbigniewem Kuzdżałem oraz 

pozostałymi radnymi z terenu Gminy Żerków w otwarciu drogi „Żerków – Kamień - 

Dobieszczyzna”. 6 grudnia odbył się Konwent Starostów w Puszczykowie, w którym wziąłem 

udział. Omawialiśmy inwestycje drogowe na drogach wojewódzkich w 2018 r., prawo wodne 

obowiązujące od 1 stycznia, był apel do Ministra Infrastruktury o pozostawienie kwoty 88 mln 

zł dotacji do dróg gminnych i powiatowych na 2018 rok. Ponadto odbyliśmy wizytę w szpitalu 

w Puszczykowie. 9 grudnia odbyło się spotkanie ze strażakami Ochotniczych Straży Pożarnych 

w Gminie Żerków w Komorzu Przybysławskim. Uczestniczył również pan Zbigniew Kuzdżał 

oraz pan Andrzej Szlachetka jako Komendant Główny tej Straży. 11 grudnia w Urzędzie 

Marszałkowskim odbyło się podpisanie porozumienia dotyczącego kolei metropolitalnej. 12 

grudnia odbyło się spotkanie komitetu obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. 

Wybraliśmy, przewodniczącego, zastępcę, skarbnika. Odtąd ten komitet będzie działał przez 

cały kolejny rok. 14 grudnia odbyło się przekazanie nowoczesnego samochodu do Domu 

Pomocy Społecznej w Kotlinie. Połowę samochodu finansowaliśmy z budżetu powiatu, a 

połowę środków pozyskaliśmy z PFRON. Dziękuję. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - czy ktoś z Państwa radnych pragnie 

zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania? Nie widzę. 
Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

Ad. pkt. 4. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do kolejnego punktu 

sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LI sesji Rady 

Powiatu. Ja uczestniczyłem wraz z panem Starostą i z panem sekretarzem Powiatu we mszy 

świętej z okazji 13 grudnia i później złożyliśmy kwiaty.  

 

Radny L. Bajda – w okresie międzysesyjnym w poniedziałki pełniłem dyżur radnego. Nie 

było tym razem istotnych spraw. 30 listopada uczestniczyłem w uroczystości otwarcia dwóch 

dróg „Żerków – Dobieszczyzna” oraz drogi gminnej „Lisew – Ludwinów”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - dziękuję Panu za wystąpienie. Ogłaszam 

obecnie przerwę, w trakcie które Komisje odbędą posiedzenia w celu zaopiniowania projektów 

uchwał. Oddaję głos radnemu Wąsiewskiemu, Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Rozwoju. 

  

               Po przerwie Rada Powiatu jest nadal władna do obradowania i podejmowania 

prawomocnych rozstrzygnięć.  
 

Ad. pkt. 5.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przystępujemy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
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Ad. pkt. 5. a) 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę o przedstawienie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego.  

 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego. Pismo 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Ad. pkt. 5. b) 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę o przedstawienie opinii Komisji 

Budżetu i Rozwoju. 

 

Radny Sł. Wąsiewski - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2017 

roku, z udziałem Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu, przy 6 głosach „za”, 

2 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030. Natomiast Komisja na posiedzeniu w dniu 

dzisiejszym br. pozytywnie zaopiniowała przedłożone autopoprawki do w/w projektu. 

Nadmieniam, że nie było żadnych wniosków do Komisji Budżetu. Był jeden wniosek, ale był 

nieprawidłowo zgłoszony, niezgodnie z procedurą. Nie był złożony na konkretnych komisjach, 

tylko na tej podsumowującej Komisji Budżetu i Rozwoju podsumowującej w związku z tym 

nie był w ogóle rozpatrywany. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy ktoś chciałby zabrać głos? 

 

Radny L. Bajda – advocem i małe sprostowane. Godnie z procedurą budżetową dwa wnioski 

były zgłoszone poprawnie do Zarządu. Chodziło o całkowitą renowację ciągu chodnikowego 

przed Zespołem Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach na kwotę 60.000 zł i wniosek 

został złożony w terminie do projektu budżetu powiatu jarocińskiego na 2018 rok. Aktualnie 

chodnik i dojście do szkoły są zniszczone i stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia 

osób. Ten wniosek był w formie odwoławczej ponowiony do Komisji Budżetu. Nie był 

przyjęty, a ja się z tym nie zgodziłem. To samo dotyczy uzupełnienia miejsc parkingowych 

przy nowym cmentarzu. Ja mówiłem o tym na jednej z sesji Rady powiatu na kwotę 30.000 zł. 

Wniosek był wcześniej złożony pisemnie do budżetu powiatu w terminie przez Sołectwo 

Witaszyce. Nie uwzględnienie tych wniosków zgodnie z oczekiwaniami wielu osób upoważnia 

mnie do głosowania na sesji za nieprzyjęciem budżetu na 2018 rok. Stanowisko to opublikuję 
jak najszerzej. 

 

Radny Sł. Wąsiewski - procedura jest bezwzględna i należy jej przestrzegać, jeśli chcemy 

prawidłowo uchwalić budżet. Wszystkie wnioski, które zostały złożone w formie pisemnej do 

Zarządu, a które nie znalazły się w budżecie, należało na odpowiednich komisjach, 

a w przypadku tego wniosku są to dwie komisje – przegłosować. Jeśli byłyby przegłosowane 

to na tej komisji budżetowej, na która wniosek wpłynął byśmy to rozpatrywali. Natomiast 

z komisji nie wpłynęła żadna informacja, że wniosek był głosowany. Wszystkie wnioski, które 

zostały złożone do budżetu, nie są głosowane na komisjach, to Zarząd je rozpatruje, a konkretny 

radny mówi, że mój wniosek nie został uwzględniony w budżecie i na komisji go ponawiam. 

Ta komisja, która się zebrała 8 grudnia, była podsumowująca, zbierająca wnioski z wcześniej 

odbytych komisji. Jednak na wcześniejszych komisjach ten wniosek nie został złożony. 

Z przykrością muszę stwierdzić, że być może te wnioski są zasadne i przez niedopatrzenie 
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radnego Bajdy mieszkańcy zostali pokrzywdzeni. Argumentacja, że radny nie chce głosować 
nad budżetem rozmija się z prawdą i z argumentami merytorycznymi. Poprzez swoje 

niedopatrzenie radny przerzuca odpowiedzialność na całą Radę, nie wolno tego robić. 
 

Radny L. Bajda – Rada może zrobić wszystko, nawet dzisiaj. No ale jak nie to nie. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – zgodnie z procedurą uchwalania budżetu nie może tego zrobić dzisiaj. 

Natomiast może zrobić na następnej sesji. Jeżeli pan radny wystąpi na komisjach, że ten 

wniosek chce głosować i komisje go zaakceptują, to będzie przedmiotem obrad sesji i radni 

mogą go wprowadzić do budżetu. Taka jest procedura uchwalania budżetu. 

Radny J. Zegar - wiadomo, że taka procedura. Jednak to jest procedura donikąd. Wiadomo, 

że ten wniosek upadnie od razu. Taka jest sytuacja. To jest śmiechu warte. 

Radny Sł. Wąsiewski - panie radny Julianie Zegar, nie wolno tak podchodzić do uchwał, które 

zostały podjęte w poprzednich kadencjach. Procedura uchwalania budżetu jest po to, by był 

zachowany jakiś harmonogram i porządek. Nie można mówić dzisiaj, że to jest nie potrzebne. 

Całe życie polega na pewnych procedurach i zasadach. Musimy ich przestrzegać, bo inaczej 

niczego byśmy nie uchwalili. 

 

Nieobecny radny M. Małynicz. Obrady opuścił radny M. Walczak. 

 

Ad. pkt. 5. c) 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do dyskusji nad 

wniesionymi autopoprawkami i następnie je po kolei przegłosujemy. Czy ktoś chce zabrać 
głos? Autopoprawki stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Radny K. Matuszak – mamy to wszystko. Były omawiane na posiedzeniu Komisji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę pana M. Drzazgę Wicestarostę 
o wyczytywanie autopoprawek. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - w uchwale skorygowano wartość deficytu w 2018 roku. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że wszyscy obecni radni 

głosowali „za” jej przyjęciem. 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 

wprowadzono następujące zmiany: ujęto plany dochodów i wydatków związane z realizacją 
nowego przedsięwzięcia pn. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem’’; 

w 2017 r.: 26.520, w 2018 r.: 78.000, w 2019 r.: 93.600, w 2020 r.: 109.200, w 2021 r.: 109.200. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że wszyscy obecni radni głosowali „za” 

jej przyjęciem. 
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P. M. Drzazga, Wicestarosta - wprowadzono zmiany wynikające z autopoprawek Zarządu 

Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok, 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że wszyscy obecni radni głosowali „za” 

jej przyjęciem. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku 

kredytu długoterminowego oraz rozpisano jego spłaty w przyszłych latach. Spłaty kapitału 

w poszczególnych latach sfinansowano kosztem zmniejszenia wydatków majątkowych 

w latach spłaty. Spłaty odsetek w poszczególnych latach sfinansowano kosztem zmniejszenia 

wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg powiatowych (usługi i remonty) w latach 

spłaty. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 4 głosach „wstrzymujących się” 

radni autopoprawkę przyjęli. Głosowało 17 radnych. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - doprowadzono do zgodności wydatków na obsługę długu 

w uchwale budżetowej i w wpf, 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 2 głosach „wstrzymujących się” 

radni autopoprawkę przyjęli. Głosowało 17 radnych. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - skorygowano poziom wydatków inwestycyjnych w 2018 roku 

w poz. 11.4 i 11.5. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 1 głosie „wstrzymującym się” 

radni autopoprawkę przyjęli. Głosowało 17 radnych. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono 

następujące zmiany: ujęto nowe przedsięwzięcie pn. Program kompleksowego wsparcia dla 

rodzin ,,Za życiem’’; jednostka realizująca Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie, okres 

realizacji: od 2017 r. do 2021 r., łączne nakłady finansowe: 416.520 zł, limit 2017: 26.520, limit 

2018: 78.000, limit 2019: 93.600, limit 2020: 109.200, limit 2021: 109.200 oraz limit 

zobowiązań: 416.520 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że radni autopoprawkę przyjęli 
jednogłośnie.  
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P. M. Drzazga, Wicestarosta - w przedsięwzięciach majątkowych wymienionych w pkt 

1.1.2.3 – 1.1.2.6 skorygowano limit zobowiązań do wartości 0 zł w 2018 roku, ponieważ 
zakończyły się one w 2017 roku. 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że radni autopoprawkę przyjęli 
jednogłośnie.  

 

Ad. pkt. 5 d) 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do głosowania nad 

projektem uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030 wraz z autopoprawkami. 

Poddaję projekt uchwały wraz z autopoprawkami pod głosowanie. Kto jest „za” proszę 
o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję.  
 

Stwierdzam, że przy 4 głosach „wstrzymujących się” radni podjęli uchwałę. Głosowało 

17 radnych. 

 

LII/338/17 

 

Ad. pkt. 6.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przystępujemy do rozpatrzenia projektu 

Budżetu Powiatu na 2018 rok. Projekt uchwały radni otrzymali w miesiącu listopadzie 

natomiast autopoprawki Zarządu podczas posiedzeń Komisji. Projekt uchwały został 

udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

Ad . pkt. 6a) 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę pana Jacka Jędrzejaka, Skarbnika 

Powiatu o przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – projekt budżetu powiatu na 2018 rok został 

przygotowany przez Zarząd Powiatu i podjęty uchwałą 13 listopada 2017 r. Został przekazany 

Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania. W pierwotnym 

kształcie dochody wynosiły 71.512.172,63 zł, a wydatki ustalono na 73.890.847,63 zł. Budżet 

w takim kształcie przewidywał deficyt na poziomie 2.378.675 zł. Przychody powiatu 

zaplanowano na kwotę 3.600.000 zł i pochodzą z kredytu długoterminowego. Rozchody 

zaplanowano na kwotę 1.221.325 zł i będą przeznaczone na spłatę obligacji, kredytów oraz 

pożyczek. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 7.476.157,67 zł.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy są pytania do pana Skarbnika? Nie 

widzę. 
 

Ad. pkt. 6 b)  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę przewodniczących komisji 

o przedstawienie opinii o projekcie Budżetu Powiatu na 2018 rok. 

 

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

i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2017 roku, 
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z udziałem Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu przy 6 głosach „za” 2 głosach 

„przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia budżetu powiatu na 2018 rok. 

Natomiast Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym br. pozytywnie zaopiniowała 

przedłożone autopoprawki do w/w projektu. 

 

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

i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 22 listopada 2017 r. 

pozytywnie 4 głosami „za” zaopiniowała przedłożony projekt budżetu powiatu na 2018 rok 

w zakresie działania Komisji. Natomiast Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym br. 

pozytywnie zaopiniowała przedłożone autopoprawki do w/w projektu. 

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 

27 listopada 2017 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu powiatu na 2018 

rok w zakresie działania Komisji. 

 

P. A. Szlachetka, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 

24 listopada 2017 r. pozytywnie 4 głosami „za” zaopiniowała przedłożony projekt budżetu 

powiatu na 2018 rok w zakresie działania Komisji, nie wnosząc do niego żadnych uwag 

i wniosków. Natomiast Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym br. pozytywnie 

zaopiniowała przedłożone autopoprawki do w/w projektu. 

 

Ad. pkt. 6 c) 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę p. Jacka Jędrzejaka, Skarbnika 

Powiatu o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

- o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok,  

- o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. Opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 5 grudnia br. podjął uchwałę w 

sprawie opinii o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. Opinia jest pozytywna. 

Uwagi, które zostały wniesione zostały przez zarząd Powiatu uwzględnione w 

autopoprawkach. Na tym samym posiedzeniu Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła uchwałę 
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński. 

Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 6 d) 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę pana Teodora Grobelnego, 

Starostę Jarocińskiego o przedstawienie wraz z uzasadnieniem, stanowiska Zarządu Powiatu 

w sprawie opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – stanowisko stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Ad. pkt. 6 e) 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do dyskusji nad 

wniesionymi autopoprawkami i następnie je po kolei przegłosujemy. Czy ktoś chce zabrać 
głos? Autopoprawki stanowią załącznik nr 13 do protokołu.  



9 

 

Radny L. Bajda – stanowisko klubu radnych Ziemi Jarocińskiej w sprawie projektu budżetu 

powiatu jarocińskiego na 2018 rok: 1. Likwidacja inwestycji „budowa łącznika dróg krajowych 

nr 11 i 12 oraz zablokowanie przekazania dokumentacji inwestycji Gminie Jarocin celem jej 

realizacji w 2018 roku, 2. Małe prawdopodobieństwo realizacji inwestycji „budowa ścieżki 

rowerowej Jarocin- Żerków” skoro powiat zamiera przeznaczyć na ścieżkę o długości 12 km 

kwotę 1.150.000 zł, a koszt to 10.000.000 zł. W budżecie brakuje więc kwoty 8.550.000 zł. Nie 

wystarczające są środki zaplanowane na realizacje inwestycji „przebudowa drogi Golina – 

Zakrzew” o długości 3,8 km. Koszt budowy drogi to kwota 7-8 mln zł. Zarząd zaplanował 

kwotę 1,5 mln zł. Natomiast z tzw. schetynówek można pozyskać maksymalnie 3 mln zł. Kwota 

brakująca do realizacji tej inwestycji wynosi zatem od 2,5 mln do 3,5 mln zł, której nie 

zaplanowano w budżecie. Opóźnienie w budowie szpitala - do końca grudnia powinien być 
wykonany niski parter w stanie surowym. W związku z powyższym inwestycja nie będzie 

wykonana zgodnie z planem. Likwidacja z planów inwestycyjnych następujących inwestycji 

drogowych: Łuszczanów-Kadziak-Tarce-Hilarów-Wola Książęca, które po decyzji Zarządu 

PSL-PIS-PO zostały wycofane z inwestycji i nie są planowane w 2018 r. W rzeczywistości od 

29 stycznia 2017 r. to jest od czasu przejęcia władzy przez PSL-PIS-PO na terenie Gminy 

Jarocin zostały zlikwidowane z planów i wykonania wszystkie inwestycje drogowe, a te 

planowane na rok 2018 są mało prawdopodobne do wykonania ze względu na 

niezabezpieczenie środków wystarczających na ich realizację w budżecie. W związku 

z powyższym informujemy, że klub radnych Ziemia Jarocińska będzie głosował przeciw 

uchwaleniu budżetu powiatu na rok 2018, proponowanego przez Starostę, Zarząd Powiatu 

i radnych koalicji rządzącej w takiej formie.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – nie będę komentował tego stanowiska, bo 

ci, którzy się pod nim podpisali, sami sobie ocenę wystawili. Chyba przysnęli na dzisiejszej 

sesji. Natomiast chciałem poinformować Wysoką Radę, ponieważ była kwestia podniesiona 

odnośnie opóźnień na inwestycji w szpitalu. To jest bardzo istotna sprawa i wszelkie 

nieprecyzyjne czy zamierzone przekłamania mogą wprowadzać społeczeństwo powiatu 

jarocińskiego w błąd. Będzie na ten temat duży materiał na temat rozbudowy szpitala. Chcę 
tylko poinformować, że kiedy usłyszałem stwierdzenie poprzedniego Starosty Bartosza 

Walczaka jakoby przekazał nam dokumentację perfekt, a my tylko ją realizujemy, to dla 

zobrazowania tego, z czym się zderzyliśmy w szpitalu jest sytuacja z projektem, tak 

perfekcyjnie przygotowanym. Tak zwana płyta stropowa, która miała być wylana na poziomie 

jeden, została tak zaprojektowana że nie ma podpór. W związku z powyższym projektant w tej 

chwili przeprojektowuje te braki. W kontekście tego co zastaliśmy w szpitalu i w Starostwie 

jeżeli chodzi o zarządzanie powiatem jest to nie jedyny mankament w kwestii projektowej. Pięć 
lat projektowania rozbudowy i praktycznie gniot, z którym musimy poradzić. Niedługo będzie 

pogłębiona informacja dotycząca szpitala za co płaciliśmy i czym dysponuje szpital po 

rozbudowie. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – panie radny Bajda. Mam wrażenie, że głosicie 

nawzajem sprzeczne poglądy. Przed chwilą mówiliście, że jest przeinwestowanie, bo za dużo 

będzie środków zaangażowanych w inwestycje, z kolei teraz, że za mało inwestujemy. Ponadto 

stanowisko Ziemi Jarocińskiej jest nieaktualne, ponieważ odnosicie się do projektu budżetu 

powiatu na 2018 przed autpoprawkami. Zarzucacie, że zostały z planu zlikwidowane 

inwestycje drogowe na terenie Gminy Jarocin, co jest nieprawdą. Golina jest w Gminie Jarocin 

i nie została usunięta. Jest wiele sprzeczności nie mogę się z tym poglądem zgodzić. 
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Radny J. Zegar – myśmy się jako klub odnieśli do tego projektu wczoraj, a dzisiaj 

otrzymaliśmy autopoprawki w ostatniej chwili. Dlatego jak mogliśmy być przygotowani. Teraz 

pan Starosta z nas robi nie wiem co.  

 

Radny M. Stolecki – ja myślę, że stanowisko Klubu Ziemia Jarocińska nie powinno być 
odczytane na dzisiejszej sesji, skoro przerobiliśmy autopoprawki, a państwo je poznali, to bez 

sensu było czytanie tego stanowiska.  

 

Radny M. Szymczak - w pełni zgadzam się ze stanowiskiem zadeklarowanym przez radnego 

L. Bajdę, i chciałem zauważyć, że z jednej strony co podkreślił Przewodniczący Komisji 

Budżetu pan Wąsiewski, cieszy nas fakt, że państwo realizujecie te plany, które my mieliśmy 

na początku kadencji do zrealizowania. Natomiast mogą nie cieszyć fakty trzech spraw. Po 

pierwsze wycofania się z realizacji łącznika 11 i 12, przy czym przypomnę, że pan Martuzalski 

w lutym deklarował, że Zarząd może przekazać Gminie Jarocin nawet za darmo dokumentację. 
To są słowa, które są zadekretowane. Nie cieszy fakt opóźnienia budowy szpitala i budowy 

ścieżki rowerowej Jarocin – Żerków. Rok temu wycofaliście się z tych projektów, a teraz do 

nich wracacie. Rok straconych szans, dlatego nie mogę głosować za przyjęciem tego budżetu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuje za przedstawienie stanowiska. 

Cieszy mnie fakt, że ta decyzja podjęta w styczniu 2017 r. udała się, czyli zmiana koalicji.  

Krótki okres, gdy „ziemianie” zdali sobie zdanie, że przegrają władzę to proszę popatrzeć jakie 

rozdawnictwo majątku się zaczyna. Pomijam opóźnione inwestycje, chybiona transakcja 

sprzedaży studni, nikt własności nie sprzedaje, niska wartość za sprzedane działki. 

Niekorzystne kontrakty zawarte w szpitalu, choćby pralnia, to są dowody. Cztery dni przed 

zmianą koalicji, prezes szpitala otrzymuje zmianę umowy o wiele wyższą. Ponadto pan Starosta 

Walczak dał propozycję, żeby zrobić imprezę disco w Roszkowie. Wówczas radna Włodarczyk 

wniosła poprawkę do budżetu, by zamiast imprezy niby promocyjnej powiatu, mamy 

diabetologię. 10 lat walczyłem z panem prezesem takim dobrym, który słuchał a jak wyszedł 

to zapomniał. Druga rzecz to walka o paliatyw. Dzisiaj czytamy, że jest kolejka do paliatywu, 

kolejka do hospicjum. Obecnie po 12 latach jak jestem radnym mamy diabetologię, a wsparła 

mnie pani radna swoją determinacją, doprowadziła do tego, że pacjenci są przyjmowani. Mają 
być łóżka dla obłożnie chorych, od łóżek zaczynamy. Obecnie w sprawie szpitala mamy klimat 

do rozmów. Radny Stanisław jako członek Zarządu pilnuje szpitala, jest gospodarz, prezes 

Mazurek jest gospodarzem i jest obecny w swoim gospodarstwie. Proszę popatrzeć cztery 

gminy wreszcie mają zapis w budżecie, każda gmina dostaje środki. Radny Zegar zarzuca, że 

my chcemy pieniądze Gminy Jarocin. Przejrzałem wszystko. Ładnie pieniądze Gmina wisi. 

Było dopłacić 25% do drogi, a nie daliście pieniędzy i wciska mi pan kit, że nie umiem liczyć. 
Umiem liczyć. Rozmowy toczyłem z obecnymi koalicjantami, czyli pan Starosta magister 

matematyki też nie umie liczyć. Dołączyłeś do nas, by zmienić organizację na szkodę powiatu. 

Największe szkodnictwo powiatowi to jest Ziemia Jarocińska. Jako interesanci Gmina Jarocin 

tak w 100% ale jako radni Gminy Jarocin w powiecie to jesteście kiepscy. Nie wiem Julek, kto 

cię do powiatu wybrał w tej Cielczy. Szkoda mi was chłopaki. Miały być wszystkie wymogi 

dostosowane w szpitalu, gdzie one są? Prezes Jantas mówił, że jesteśmy przygotowani, gdzie 

to jest. Dzisiaj mi ludzie donoszą, że w Jarocie władza pije i nic więcej. Dzisiaj na dyżurze mi 

to ludzie donieśli. Praca przy butelce.  

 

Radny J. Zegar – przede wszystkim Gmina nie ma żadnego długu. Mogę to wyliczyć jeszcze 

raz. Przezywaj, zacząłeś sam, a teraz dyskutujesz w ten sposób. Kto cię wybrał do Rady, teraz 

ja się zapytam.  
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – ludzie, którzy wiedzą że pilnuje Powiatu 

Jarocińskiego, a nie Gminy Jaraczewo.  

 

Radny J. Zegar – tak samo z kościołem. Pół roku temu była uchwała i pytałem czy będą 
pieniądze na inne obiekty sakralne. Było powiedziane, że co roku jedno zrobimy. W tym roku 

złożyłem wniosek, bo nasz kościół budujemy, składamy się jako parafianie. Wiadomo, parafia 

jest biedna, chcieliśmy dofinansowania.  

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - składam wniosek, bo ta dyskusja 

odbiega od meritum sprawy. Dzisiaj mamy podjąć uchwałę w sprawie budżetu powiatu. 

Apeluję, potrzebujemy czasu do pracy. Budżet jest bardzo trudny do wykonania. Wnoszę 
o zamkniecie dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – zgadzam się, ale chcę dać możliwość 
wypowiedzenia się.  
 

Radny M. Walczak – dziękuję za udzielenie głosu. Pojawiła się nieścisłość w wypowiedzi 

pana Martuzalskiego. Kiedy na którejś z sesji powiedziałem, że pan Jantas przygotował projekt,  

to mnie sprostował i mówił, że te projekty przygotował poprzednik pana Jantasa. Dzisiaj się 
dowiadujemy, że to pan Jantas przygotował bubel. Tutaj jest nieścisłość, kto to w końcu 

przygotował. Jeśli chodzi o zarzuty postawione przez pana przewodniczącego, patrząc  od 

normalnej strony, od strony  mieszkańca. Szpital, spółka publiczna, której właścicielem jest 

powiat, de facto jest własnością wszystkich, sprzedała studnię innej spółce publicznej, którą 
jest PEWiK. Na pewno PEWiK studni nie zamknie. Działki zostały sprzedane w formie 

licytacji i nie ma bardziej przejrzystej formy uzyskania ceny.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę odnosić się do sprawy. Dzisiaj 

jest budżet, każdy radny ma prawo się wypowiedzieć. Pozwól radny Stanisławie, że nie będę 
twojego wniosku głosował.  

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – dobrze. Sprzedane działki 

spowodowały to, że szpital na dzień dzisiejszy nie ma żadnych możliwości rozwojowych. 

Poprzedni Zarząd szpitala, przy akceptacji Ziemi Jarocińskiej uniemożliwił plany rozwojowe 

tego szpitala, co się wiąże z bezpieczeństwem na terenie szpitala. Każdy kto odwiedza szpital 

widzi w jakiej sytuacji jest parking. Każdy chodnik jest porozjeżdżany, bo państwo 

wymyśliliście sobie, żeby zbyć nieruchomości. Jeżeli te środki pozostałyby na inwestycje, to 

jeszcze można by dyskutować. Informuję, że te środki zostały przejedzone, nie ma ich. Tak 

było gospodarowane. Odnośnie dokumentacji powiedziałem, bo dokumentacja była wykonana 

w 2011 albo w 2012 roku przez poprzednika pana Jantasa. W zeszłym roku ta dokumentacja 

była aktualizowana przez poprzedniego prezesa. Nie mam zamiaru przerzucać 
odpowiedzialności, natomiast stwierdzam fakt, że jeżeli inwestycja miała być realizowana 

i przez kilka lat dokumentacja leżała w szufladzie i w zeszłym roku aktualizowana, czyli 

przygotowana do realizacji, to taki błąd jest niedopuszczalny. Ktoś, kto się zna na 

budownictwie wie, że nie można płyty stropowej oprzeć w powietrzu. Widocznie w tej sytuacji 

można. Jeśli nadal twierdzicie, że chcieliście rozbudowywać szpital, to pytam w jaki sposób. 

Nawet nie zabezpieczyliście środków na inwestycję 3,5 mln zł do pełnej wartości 

kosztorysowej, Dokumentacja też jest do kosza. Dzisiaj zarzut, że jakoby jest opóźnienie tego 

zadania jest nieprzyzwoitością z waszej strony. Zmarnowaliście 5 lat. Dzisiaj stoimy w trudnej 

sytuacji. Możemy spotkać się z sytuacją, że w związku z niedostosowaniem szpitala i waszym 

nieróbstwem szpital zostanie wyeliminowany z sieci, a tym samym przestanie istnieć szansa na 
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to, żeby się rozwijał i funkcjonował. Zwracam się do radnych Ziemi Jarocińskiej, że jeżeli chcą 
mówić to rzetelnie, a nie manipulujcie ludźmi. Narozrabialiście, przeproście. My chcemy 

poprawić i poprawimy, ale nie przeszkadzajcie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kiedyś spieraliśmy się czy kardiologia 

czy ortopedia. Po wielu latach wychodzi mój pomysł. W tej chwili priorytetem dla Ministerstwa 

jest kardiologia. Pamiętam, że byłem w tym osamotniony w tamtej koalicji, nikt mnie nie 

wspierał. Na końcu, gdzie udało się z takim trudem mieć kardiologię, mieliśmy kardiologa pana 

Konkola. Miał pięć minut na spakowanie się. Pan Konkol profesor kardiologii. Pan prezes 

Jantas dał mu pięć minut na spakowanie się. Z nikim tego nie konsultował, z właścicielem, 

z Zarządem, nic.,  To nie jest w porządku. Gdybym miał porządną koalicje wtedy to po 

sprzedaży studni to jego w pięć minut nie ma. Natychmiast by był odwołany pan Jantas. Ale 

jak są koleżkowie, nie patrzy się na dobra, bo to jest koleżka prezesa Ziemi Jarocińskiej. 

Kolesiostwo do tego doprowadziło, krycie nieudolności. Co innego miałem zrobić, jak pan 

Starosta sam nie wiedział. No nie mogę, muszę zapytać się. Kogo> Radnych? Nie, do góry 

leciał.  

 

Radna B. Włodarczyk – ja z uporem maniaka będę wracała, mimo że kilka dni temu na temat 

uprawnień pana Prezesa miałam okazję rozmawiać z osobami dobrze zorientowanymi. 

Przekonywały mnie, że na dzisiaj nie ma aż takiej sytuacji, która by wskazywała na to, że trzeba 

umowę między Zarządem a panem Prezesem Mazurkiem odnowić. W dzisiejszej dyskusji 

wynika, że ja miałam rację i kieruję mój apel. Powtarzam to, co jako Komisja Rewizyjna 

podnosiliśmy do Zarządu, by jeszcze raz zastanowił się nad tym, czy ta umowa i scedowanie 

różnych rzeczy na pana prezesa trzeba poprawić. Nie będzie tej dyskusji. Pamiętam tamten 

śmiech, że do 1 mln pan prezes ma możliwości dysponowania majątkiem szpitalnym. Było 

zdanie też takie, że teraz nie ma co sprzedać. Ale może sobie kupić sam drogi samochód. Powie, 

że ten samochód jest potrzebny, bo ja reprezentuję powiat jarociński na różnych naradach. 

Wiemy, że panowie prezesi szpitali przyjeżdżają różnymi ekstra samochodami. Co panowie 

wtedy zrobicie? Działał zgodnie z tym, jakie dostał uprawnienia. Proszę jeszcze raz i kieruję 
do Zarządu, żeby takie rzeczy ukrócić. W ubiegłym roku piekliłam się bardzo o to, że nie 

wiedzieliśmy, że pan prezes poprzedni może sprzedać studnię nie powiadamiając o tym pana 

Starosty. Z tych dyskusji, które miały miejsce wynikało, że pan Starosta Walczak był 

zaskoczony tą sytuacją. Podobnie było z działką. To jest mój wniosek, proszę żebyście nad tym 

pomyśleli.  

 

Radny M. Walczak – pan Przewodniczący mówił, że był za kardiologią. Chciałem zauważyć, 
że dzisiaj ortopedia w jarocińskim szpitalu służy mieszkańcom. Są z tego zadowoleni. Był taki 

wybór. Jeżeli komuś to pomogło, to jest to wybór pozytywny.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – nie byłeś Mateusz wtedy radnym. Jako 

Ziemia Jarocińska za pierwszą rozbudową szpitala, gdzie była wskazana kardiologia, a nie 

ortopedia. Co innego głosowaliśmy, a co innego jest zrobione i to boli. Dzisiaj jest 

zachorowalność na układ krążenia i zawały. Szpital bez kardiologii to nie jest szpital. 

 

P. St. Martuzalski, członek Zarządu Powiatu – oddział wewnętrzny bez kardiologii to jest 

pół oddziału. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – omówimy to na Komisji Zdrowia. 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – nie omówimy. Dlaczego? Rozmawiałem 

i nic mi to nie dało. Zostałem sam jak osioł. Dziesięć lat rozmawiałem na temat paliatywu i nic 

to nie dało. Dopiero pani radna Włodarczyk wspomogła i dzięki niej to coś dało. Zmiana 

koalicji dopiero odniosła sukces. Przechodzimy do autopoprawek do projektu budżetu powiatu 

na 2018 rok. Proszę pana M. Drzazgę Wicestarostę o wyczytywanie autopoprawek. 

 

Nieobecny radny M. Małynicz, wyszedł radny M. Szymczak. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - na wniosek Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa 

przenosi się z § 4300 kwotę 11.080,32 zł na § 4170 w związku z koniecznością wypłaty 

wynagrodzenia radcy prawnego nie prowadzącego działalności gospodarczej zatrudnionego 

w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że wszyscy obecni radni głosowali „za” 

jej przyjęciem. Głosowało 17 radnych. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - na wniosek Referatu Inwestycji wprowadza się w rozdz. 90095 

§ 4270 kwotę +1.856,74 zł w celu zabezpieczenia kwoty na utrzymanie/serwisowanie sprzętu 

zakupionego w ramach projektu ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 

terenie powiatu jarocińskiego’’. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że wszyscy obecni radni głosowali „za” 

jej przyjęciem. Głosowało 17 radnych. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - na wniosek Referatu Dróg Powiatowych przeniesienie planu 

z § 4210 -3.000 na § 4260 +3.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do 

sygnalizacji świetlnych zlokalizowanych na przejmowanym od 01.01.2018 r. odcinku drogi 

nr 12 al. Niepodległości w Jarocinie tj. skrzyżowanie ulic Moniuszki oraz Kościuszki 

z al. Niepodległości 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że wszyscy obecni radni głosowali „za” 

jej przyjęciem. Głosowało 17 radnych. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - na wniosek Referatu Inwestycji wprowadza się do budżetu 

dotację w rozdz. 60014  § 6430 w kwocie 3 mln zł w związku z zatwierdzeniem ostatecznej 

listy rankingowej wniosków złożonych w ramach programu pn.: Program rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 przewidzianych do dofinansowania 

w 2018 roku. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że wszyscy obecni radni głosowali „za” 

jej przyjęciem. Głosowało 17 radnych. 
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P. M. Drzazga, Wicestarosta - na wniosek Referatu Dróg Powiatowych wprowadza się oprócz 

już zapisanych w projekcie budżetu zadań: Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie 

budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków w kwocie 1.151.233 zł. Przebudowa 

drogi powiatowej Prusy – Magnuszewice – Kotlin w kwocie 1.300.000 zł - ostateczne nazwy 

zadań i ich wartości w r. 60014 § 6050: Przebudowa drogi powiatowej Dobieszczyzna – Sucha 

– Parzew na kwotę 6.656.977 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 4172P Golina – Zakrzew na 

kwotę 5.700.000 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P Góra – Nosków na kwotę 
4.000.000 zł. Przebudowa mostu w Magnuszewicach na kwotę 1.629.023 zł. Budowa ścieżki 

rowerowej Jaraczewo – Gola na kwotę 514.000 zł. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 17 radnych, 4 radnych wstrzymało się od 

głosu. Autopoprawka została przyjęta. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 

wprowadzono nowe przedsięwzięcie Program kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za 

życiem’’ w WPF oraz w budżecie 2018 r.; w tym dochody r. 80195 § 2120 78.000 zł, wydatki 

r. 80195 § 4170 66.000 zł, § 4110 11.000 zł, § 4120 1.000 zł. Wydatki ujęto w planie 

finansowym ZSS. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 17 radnych. Autopoprawka została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - na wnioski Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 

wprowadza się przeniesienia w planie  wydatków w rozdziale 85395 w przedsięwzięciach: 

,,Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie’’ 

,,Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie’’ 

,,Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach’’  

,,Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim’’ 

,,Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie – Podniesienie 

jakości kształcenia w ZSS’’. W celu prawidłowej realizacji budżetu ww projektów w planie 

dochodów dokonuje się korekty o kwotę -2,92 zł. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 17 radnych. Autopoprawka została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - uwzględniono uwagi RIO wskazane w uchwale w sprawie 

opinii o projekcie budżetu, i tak: w uchwale budżetowej skorygowano limit zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek do prawidłowych wartości. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 17 radnych. Autopoprawka została przyjęta 

przy 4 głosach „wstrzymujących się”. 
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P. M. Drzazga, Wicestarosta - w uchwale budżetowej skorygowano wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej 

z realizacją zadań jst stanowią kwotę 4.555.821,05 zł (było 4.361.676,38 zł). 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 17 radnych. Autopoprawka została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - w uchwale budżetowej skorygowano wartość wydatków 

związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków na obsługę długu. Korekta polega 

na wliczeniu kwoty 30 tys. zł do grupy wydatków bieżących statutowych, a nie jak pierwotnie 

do grupy wydatków związanych z obsługą długu. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 17 radnych. Autopoprawka została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli powtórnie 

przeliczono i w rozdz. 85446 zmniejszono o -7,82 zł. Rozdz. 85406 § 4010 wynagrodzenia 

administracji i obsługi: 124.401 zł. Rozdz. 85406 § 4010 wynagrodzenia nauczycieli: 599.218 

Wyliczenie: Rozdz. 85406 § 4010 wynagrodzenia nauczycieli: 599.218 x 1% = 5.992,18 zł 

W rozdz. 85446 jest 6.000 winno być 5.992,18 korekta -7,82 zł (zmniejszenie w § 4300 -7,82zł, 

po zmianie 3.292,18 zł). 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 17 radnych. Autopoprawka została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli powtórnie 

przeliczono i w rozdz. 80146 zmniejszono o -23.803,40 zł. W rozdz. 80146 jest 188.055  winno 

być 164.251,60 zł, korekta – 23.803,40 zł (zmniejszenie w rozdz. 80146 w § 4170 -14 tys. zł, 

w § 4210 – 7 tys. zł, w § 4300 – 1.132,40 zł, w § 4420 – 1.671 zł) 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 17 radnych. Autopoprawka została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - w Załączniku nr 1 pn. ,,Plan dochodów na 2018 rok’’ dochód 

sklasyfikowany w dziale 852, rozdział 85203 § 2360 w kwocie 255 zł zmienia się z dochodu 

zadania zlecone na dochód własny. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 17 radnych. Autopoprawka została przyjęta 

jednogłośnie. 
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P. M. Drzazga, Wicestarosta - zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego (doprowadzono do 

zgodności z nazwą zadania w wpf) ,,Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu 

osobowego’’. 

 

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

Kto jest „za” przyjęciem autopoprawki proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się 
wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 17 radnych. Autopoprawka została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad. pkt. 6 f) 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do głosowania nad 

projektem uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami przed chwilą przegłosowanymi. 

Poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

budżetu powiatu na 2018 rok.. Kto z państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały 

proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. 
Głosowało 17 radnych. Uchwał została przez Radę Powiatu jarocińskiego podjęta przy 

4 głosach „przeciwnych”. Panie Starosto gratuluję. Najważniejszy dokument został uchwalony. 

 

LII/339/17 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – dziękuje bardzo za przyjęcie tegoż budżetu. Dziękuję 
tym, którzy głosowali „za”. Również dziękuj Dziękuję. ę tym, którzy zgłaszali krytyczne 

uwagi. Będziemy brać je pod uwagę. Jeśli będą to konstruktywne uwagi to będziemy je 

stosować.  
 

Ad. pkt. 7.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny punkt to informacja o 

funkcjonowaniu Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" w Górze. Informacja 

została wcześniej załączona w programie esesja. Również w dniu wczorajszym Komisja gościła 

w Domu Dziecka w Górze. Czy ktoś z państwa radnych pragnie zadać pytanie panu 

Eugeniuszowi Urbańskiemu Dyrektorowi Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" 

w Górze? 

Nie widzę !   
Stwierdzam, że Rada Powiatu informację przyjęła. Informacja stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 
 

Ad. pkt. 8.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przystępujemy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 jekt 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie 17 głosami „za”. 

 

LII/340/17 
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Ad. pkt. 9.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przystępujemy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 

2018 rok. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu 

uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

 

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

i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2017 roku 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy 

Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

 

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

Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2017 r. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 

14 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

 

P. W. Kwaśniewski, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu 

w dniu 13 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. Głosowało 

16 radnych.  

 

Wyszedł radny St. Martuzalski oraz M. Szymczak. Nieobecny radny M. Małynicz. W obradach 

uczestniczy 16 radnych. 

 

LII/341/17 

 

Ad. pkt. 10.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przystępujemy do rozpatrzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 rok. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie 

e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Czy ktoś chciałby zabrać głos 

do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji 

 

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

i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2017 roku 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów 

pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 
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P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji i Kultury 

Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2017 r. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych 

Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 

14 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

 

P. W. Kwaśniewski, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu 

w dniu 13 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 

rok. 

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 17 głosach „za” i 1 głosie 

wstrzymującym się. 
 

LII/342/17 

 

Ad. pkt. 11.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań –  przechodzimy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2018. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy jednogłośnie. 

 

LII/343/17 

 

Ad. pkt. 12.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań –  kolejny projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie przyjęcia od Ministra Edukacji Narodowej zadania publicznego 

z zakresu administracji rządowej. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej 

w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Czy ktoś zabierze 

głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

 

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

i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2017 roku 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia od 

Ministra Edukacji Narodowej zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. 
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P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji i Kultury 

Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2017 r. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia od Ministra 

Edukacji Narodowej zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. 

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę jednogłośnie. 

 

LII/344/17 

 

Ad. pkt.13.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przystępujemy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Projekt 

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

załącznik nr 20 do protokołu. Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. 
Proszę o opinię Komisji. 

 

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

i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany uchwały 

nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji 

komunalnych. 

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LII/345/17 

 

Ad. pkt. 14.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny punkt to 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. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Czy 

ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? 

 

Radny M. Walczak – czy to już jest ostateczna wersja uchwały, czy będą jeszcze jakieś 
zmiany? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - proszę o zabranie głosu p. M. Drzazgę, 
Wicestarostę. 
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P. M. Drzazga, Wicestarosta – to jest ostateczna zmiana i więcej zmian nie będzie 

wprowadzanych. Z tego co jest mi wiadomo schronisko w Roszkowie nie będzie istniało 

i będzie hostelem. Wilkowyja chyba zrezygnuje z prowadzenia schroniska. W Radlinie była 

kwota do zwrotu, ale placówka odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Mają takie prawo. Jeżeli Kolegium uzna, że nie muszą spłacić, to sprawa będzie automatycznie 

zamknięta. Wydział został zobligowany przez Radę do sprawdzenia tego wszystkiego i zadanie 

zostało wykonane. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu 

uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji 

 

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

i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie 

zaopiniowała projekt 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. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Komisja Edukacji i Kultury 

Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie 

zaopiniowała projekt 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 

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 14 głosach „za”, 1 głosie 

„przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

LII/346/17 

 

Ad. pkt. 15.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – rozpatrzymy 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 22 do 

protokołu. Uchwała była dyskutowana na Komisji Budżetu. 

Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji 

 

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

i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2017 roku 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 

2030. 
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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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 13 głosach „za” i 3 głosach 

„wstrzymujących się”. 

 

LII/347/17 

 

Ad. pkt. 16.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do rozpatrzenia 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 23 do protokołu. Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. 
Proszę o opinie Komisji. 

 

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

i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2017 roku 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok. 

 

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

Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2017 rok w zakresie działania Komisji 

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 

14 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. 

 

P. W. Kwaśniewski, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu 

w dniu 13 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok w zakresie działania Komisji. 

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LII/348/17 

 

Ad. pkt. 17.  

Interpelacje i zapytania radnych.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – między sesjami nie wpłynęła żadna 

interpelacja ani zapytanie od radnych. Czy dzisiaj ktoś chce złożyć interpelację lub zapytanie? 

Nie widzę. 
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Ad. pkt. 18.  

Wnioski i oświadczenia radnych. Nie ma. Dziękuję. 
 

Ad. pkt. 19.  

Wolne głosy i wnioski. 

 

Radny J. Zegar - pytanie do kolegi radnego Walentego Kwaśniewskiego. Bardzo mi się 
podobało, jak co roku mówił, że jego wnuczek będzie spłacał dług. Teraz to i praprawnuczek 

nie zdąży spłacić tego długu.   

 

Radny W. Kwaśniewski – rozumiem, że jest to przedostatni punkt dzisiejszej sesji. Ja 

specjalnie nie zabierałem głosu. Ja zrobiłem 20 budżetów w samorządzie gminnym i oglądałem 

siódmy budżet powiatu jarocińskiego. Nie wycofuję się z jednej rzeczy. Nie wycofuję się 
z tego, że Powiat Jarociński stanowił do roku 2017 zdecydowane wsparcie budżetu Gminy 

Jarocin. Nie podejmowałem dyskusji o szpitalu, o szkołach, o udziałach we finansach. Jeżeli 

gmina Jarocin ma 42 tys mieszkańców, Gmina Kotlin 7 tys mieszkańców to wiadomo, że dzieci 

do szkół średnich idzie 6 razy więcej z Jarocina co z Kotlina. Może to być nawet osiem razy 

więcej, bo cześć kotliniaków jeździ do Pleszewa, Ostrowa. Podobnie ma się ze szpitalem 

i innymi zadaniami, które finansujemy. Natomiast gdyby pan słuchał uważnie tego co mówiłem 

przez ostatnie 7 lat jako radny rady Powiatu to byśmy mieli jedną rzecz. Co ja kwestionowałem? 

Przede wszystkim finansowanie z budżetu i robienie ścieżki pod lasem w Golinie. Dziś nasze 

pieniądze powiatowe odbijają się mieszkańcom Goliny. Były nasze pieniądze władowane. 

Mówiłem o tym czy nie? Podnosiłem sprawę. Kwestionowałem przez te całe lata bezkrytyczne 

przekazywanie majątku innym jednostkom, głównie szpitalowi. Protestowałem i mówiłem 

głośno, że nie ma koniunktury na dobre sprzedanie działek i tego budynku, belwederku. 

Opowiadano mi na tej Sali, że to będzie milion złotych z tego tytułu, a było 600 tys zł. Trzeba 

było sprzedać oddzielnie działkę pod kwiaciarnią i oddzielnie belwederek z działka. Byłoby 

więcej pieniędzy. Mądrość rządzących polega na słuchaniu tego co mówi opozycja 

i wyłowieniu rzeczy, z których można skorzystać. To jest mądrość, której ja się nauczyłem 

w samorządzie gminnym. Teraz wracam do mojego powiedzenia. Nie da się ukryć w 2030 roku 

Antek będzie miał 21 lat. Faktycznie będzie płacił długi, które zaciągnął jego dziadek. W tym 

roku jest w 3 klasie i prawie rozumie dlaczego dziadek zaciągał te długi. Zaciągnął je dlatego, 

że zaczął widzieć logikę w działaniu tego powiatu. Robimy odcinek drogi w Golinie, 

dojeżdżamy do ronda, następnie został zrobiony kawał drogi przez Zakrzew i Prusy. Potem 

z Prus do granicy Gminy Jarocin. W tym roku zrobiliśmy 2017 odcinek pod Magnuszewice. 

Zaczynamy od Goliny. Zatrzymujemy się w finansowaniu na moście w Magnuszewicach bo 

nie ma pieniędzy. Bez sensu jest budowanie tej drogi bez zrobienia mostu o odpowiedniej 

nośności. Logika jest w tym, że jak ktoś w Kotlinie nie pojedzie lekko w prawo, tylko pojedzie 

prosto  to wyjedzie w Golinie i minie Witaszyce, Witaszyczki, Jarocin, Wyszki, minie 

wszystko, tylko trzeba mu stworzyć warunki. Może niektórzy nie rozumieją dlaczego ja ciągle 

mówię o drodze Parzew – Sucha. Przecież ta droga nie leży na terenie gminy Kotlin. Ona nie 

dotyczy moich wyborców bezpośrednie. Dotyczy  interesu ogólnospołecznego. To jest 

najkrótszy łącznik między drogą wojewódzką a nadal krajową 11. Wracając do kwestii 

zadłużenia. Zadłużenie będzie spore, ale mam świadomość po dwudziestu latach wójtowania, 

że co innego się uchwala w grudniu, a inaczej wygląda sprawozdanie finansowe na końcu roku. 

Wypuściliśmy 14 mln obligacji. Zostało na rok 2018 9 mln zł. To jest przykład, że konstrukcje 

finansowe się zmieniają. Nie wiemy, czy dostaniemy dotacje, o które będziemy się ubiegać. 
Tak to wygląda. Myślę, że powtórzy się sytuacja taka, że tak jak wiadukty, bo to był 

majstersztyk. Zrealizować inwestycję i nie wydać na nią ani złotówki z budżetu, tylko otrzymać 
dofinansowanie dwa razy. Ja rozumiem, że to boli Gminę Jarocin, że uciekło dodatkowe źródło 
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finansowania. Mi się serce krajało, kiedy robiliśmy ul. Bema za nasze, chodniki na Słonecznej 

w środku miasta. Wydaje mi się, że jutro będzie rocznica, kiedy Rada nie uchwaliła 

poprzedniemu Zarządowi budżetu. 

 

Radny K. Matuszak – chciałem dopowiedzieć o łączniku radnemu Zegarowi. Dziękuję 
wszystkim radnym, że zrozumieliście, jaka sytuacja jest w Golinie. Dziękuje pani Honoracie 

za profesjonalne przygotowanie obydwu wniosków. Jesteśmy zawsze w czołówce jeśli chodzi 

o „schetynówki”. To jest naturalna obwodnica. Jeżeli ktoś jedzie od Poznania w kierunku 

Wrocławia to wjeżdża w obwodnicę Jarocina i wyjedzie na rondzie to nie wraca się do Jarocina, 

tylko jedzie przez Zakrzew i wyjeżdża w Golinie. Omija całą Ciświcę. Jeśli by kiedyś Powiat 

Krotoszyński zrobił drogę, którą my robiliśmy kiedyś, Witaszyczki - Zakrzew na Galew, 

zrobiliby do Wałkowa i do Galewa to ominą nawet i Golinę. To jest naturalny łącznik, który 

sam nam się nakreśla, jest ważniejszy od planowanego łącznika. Tutaj już nie ma ruchu.  

 

Ad. pkt. 20. 

Komunikaty. 

Do Rady Powiatu wpłynęła: 

- odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na Apel Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie intensyfikacji prac związanych z budową drogi ekspresowej S 11 

 

- informacja Wojewody Wielkopolskiego o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domu 

Pomocy Społecznej w Kotlinie w związku z pismem mieszkańca placówki. Podczas kontroli 

nie znaleziono potwierdzenia sytuacji poruszanych przez mieszkańca w piśmie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

składam serdeczne życzenia. Po świętach spotykamy się 27 grudnia. 

 

Ad. pkt. 21.  

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

obrady LII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 16.30 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 

 

 


