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Protokół nr LIII/17 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 27 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 LIII sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego. Witam radnych, władze powiatu, pracowników Starostwa, zaproszonych gości, 

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

pana Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Jak również 
witam pana radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pana Jana Grześka.  

 Listy obecności radnych i pracowników oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2, 

3 i 4 do protokołu. Nieobecni radni: M. Małynicz, M. Szymczak.  

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

prawomocnych uchwał. 

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

o zwołaniu sesji w programie e-sesja.  

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 53 sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt. 2. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - protokół z 52 sesji Rady Powiatu był 

wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady i Zarządu – p. 22 od dnia 

22 grudnia 2017 r. w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie zostały do nich zgłoszone żadne 

poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z obrad 52 sesji Rady Powiatu 

V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - „Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po 52 sesji Rady Powiatu.” zostało zamieszczone w programie esesja. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie 

przedłożonego sprawozdania? Otwieram dyskusję. 
 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - od ostatniej sesji, która odbyła się 15 grudnia czas 

szybko minął. Był to bardzo krótki okres. Z działalności Starosty z ważniejszych spotkań było 

spotkanie z Biskupem w Domu Dziecka w Górze. Były to spotkanie wigilijno - noworoczne 

z Przewodniczącym Rady Janem Szczerbaniem, Dzisiaj odbywają się obchody 99 rocznicy 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Braliśmy udział wraz z Wicestarostą Mirosławem 

Drzazga i Członkiem Zarządu Stanisławem Martuzalskim w obchodach 99 rocznicy wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu na Wzgórzu Św. Wojciecha na cmentarzu zasłużonych 

i złożyliśmy kwiaty na grobie Generała Taczaka i pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 

w obecności Marszałka Woźniaka, Wojewody, posłów i przedstawicieli władz. Dziś gościmy 

na sesji Wicemarszałka. Zapraszamy częściej i wręczamy pamiątkę dla przypomnienia, że 

wszystko zaczęło się w Jarocinie. Oddamy głos panu Marszałkowi.  

 

P. Wicemarszałek K. Grabowski - jeżeli jest przyjęta formuła na siedząco, to będzie mi 

łatwiej. Dziękuje za zaproszenie na sesję Rady Powiatu Jarocińskiego. Dobrze, że to zbiegło 

się w dniu ważnego wydarzenia dla Wielkopolan, w rocznicę wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego. Dzięki temu mogłem na terenie Ziemi Jarocińskiej w tych uroczystościach 

uczestniczyć wraz z radnym Sejmiku Janem Grześkiem. Uczestniczyliśmy już 
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w uroczystościach w Mieszkowie i zamierzamy też brać udział w tych planowanych 

w Jarocinie. To niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie i ważna rocznica o której chcemy 

mówić w całej Wielkopolsce i warto propagować poza Wielkopolską. Wszyscy myślami są już 
w roku przyszłym przy obchodach 100-lecia tego wydarzenia. Jako samorząd Województwa 

Wielkopolskiego bardzo mocno do tych obchodów się przygotowujemy. Chcemy by ten rok 

był rokiem Powstania Wielkopolskiego. Bardzo ważne jest propagowanie tej historii 

regionalnej jakże ważnej dla naszej tożsamości. Kilka słów na temat tego, czym ja się zajmuję, 
co nadzoruję. To są rzeczy istotne i ważne. Odnosząc się do słów pana Starosty, że rzadko tu 

bywam. Nie tak rzadko na terenie powiatu, ale być może w samym Jarocinie faktycznie. 

Przyjmuję i postaram się, żeby uległo to zmianie. W Zarządzie Województwa Wielkopolskiego 

w sposób bezpośredni nadzoruję departamenty związane głównie z obszarami wiejskimi, czyli 

to jest Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Gospodarki Mieniem a także 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mamy do dyspozycji środki europejskie na rozwój 

obszarów wiejskich. Kila konkursów jest już za nami, ale będą nowe nabory, które mogą 
zainteresować powiat. Część zainteresuje również gminy czy też sołectwa. Spotkanie 

informacyjne na temat możliwości pozyskiwania środków odbyło się w listopadzie z inicjatywy 

pana Starosty i pana radnego Sejmiku Jana Grześka. To było spotkanie z sołtysami. 

Przekazywaliśmy informacje. Kiedy ma się wiedzę to można skutecznie o środki występować 
i konkursy wygrywać. W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich organizujemy 

konkursy na różne przedsięwzięcia. Pierwszy, który się odbył dotyczył dofinansowania 

budowy i modernizacji dróg. W tej perspektywie na lata 2014-2020 również powiaty mogą być 
beneficjentami. Wiele powiatów z tych środków skorzystało. Warto się nad tym zastanowić, 
ponieważ w przyszłym roku będziemy ogłaszali nabór na modernizację dróg gminnych i 

powiatowych w ramach PROW. Będą to środki, które pozostaną z oszczędności 

poprzetargowych. Powiat Jarociński będzie mógł o te środki aplikować. Zawsze na spotkaniach 

powtarzam, że warto wczytywać się w kryteria i tak wyliczyć punkty, by po środki można było 

sięgnąć. Kwota dofinansowania jest na poziomie 63% co wynika z rozporządzeń, natomiast dla 

beneficjenta jest to do 3 mln zł. Druga kwestia, która może zainteresować, to będziemy 

ogłaszali nabór związany ze scalaniami gruntów. Beneficjentami również mogą być powiaty. 

Dotychczas w Wielkopolsce z tych środków w poprzedniej perspektywie skorzystał Powiat 

Pleszewski w miejscowości Brudzewek w Gminie Chocz. W tej perspektywie czyli w tym roku 

również starano się na terenie Chocz i jednym z beneficjentów był Powiat Kaliski. Wiem, że 

było zainteresowanie ze strony Powiatu Jarocińskiego. Nie wiem jak jest na obecnym etapie. 

Wiem, że zapytanie ze strony moich służb do pana Starosty zostało skierowane. Te środki, które 

posiadamy, są środkami dodatkowymi, które zostały przyznane na Województwo 

Wielkopolskie. Jeżeli byłoby zainteresowanie skorzystania ze środków europejskich, to 

ogłosimy konkurs i można po te środki sięgnąć. Wymaga to dużo pracy, scalanie gruntów nie 

jest łatwe. Jeżeli chodzi o PROW to za nami konkursy, które się odbyły. Konkurs na działania 

wodno - kanalizacyjne, tutaj beneficjentem była gmina Jaraczewo, a w listopadzie 

podpisywaliśmy umowy na targowiska i beneficjentem również była Gmina Jaraczewo. Przed 

nami, co jest ważne, to będziemy ogłaszali nabór dla sołectw dotyczący budowy, remontów 

świetlic wiejskich. Tutaj beneficjentami mogą być również gminy. Jest to ważne zadanie, na 

które będziemy mieli ok. 24 mln zł,. 500 tys zł na beneficjenta do 63% kosztów 

kwalifikowanych. Będziemy to robili w pierwszym kwartale 2018 roku. Warto po te środki 

sięgnąć. Te środki są większe, niż pierwotnie planowano. Wynika to z oszczędności w związku 

z konkursem na targowiska. Tam pula nie została wykorzystana i moja decyzja była taka by 

środki przenieść na świetlice wiejskie. W pierwszej połowie roku w ramach PROW planujemy 

konkursy na modernizację zabytków i rewitalizację przestrzeni publicznej. Na spotkaniu 

również mówiliśmy o możliwościach dla wsi w ramach naszego programu samorządowego 

Wielkopolska dla wsi i w ramach tego mamy trzy konkursy. Są to pieniądze pochodzące 
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z budżetu Wielkopolski łącznie ok. 4 mln zł. Jest to cieszący się zainteresowaniem program 

realizowany zaledwie w kilku województwach w Polsce. W Wielkopolsce bardzo mocno go 

rozszerzyliśmy. Stawiamy na to, by sami mieszkańcy przygotowywali strategie rozwoju swoich 

miejscowości, by wymyślali to co chcą u siebie zrealizować, żeby to były ich oddolne 

inicjatywy. To jest bardzo ważne by integrować społeczność. Na ten cel przeznaczyliśmy już 
w sumie 23 mln zł odkąd ten program istnieje. W budżecie mamy też pieniądze na rok przyszły. 

Jeżeli są jakieś pytania to odpowiem.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – zapewniam, że złożyliśmy projekt do Marszałka 

o dofinansowanie na drzewa miododajne. Będziemy namawiać gminy i sołtysów by w tych 

programach uczestniczyli.  

 

P. Wicemarszałek K. Grabowski – jeżeli chodzi o drzewa miododajne to cieszymy się bardzo 

razem z radnym Janem Grześkiem, który jest znanym pszczelarzem, że udaje się przeznaczać 
środki na ten cel. Jest to działalnie perspektywiczne. Nie ukrywam, że przy tym programie, gdy 

ten pomysł się zrodził to konsultowałem się z panem Janem Grześkiem. Myślę, że jest to 

pomysł który zrealizujemy, ale będzie on widoczny za ileś lat. Wiemy, że mamy problemy ze 

stosowaniem środków ochrony roślin, czasami w nieodpowiednich momentach. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękujemy za przedstawienie informacji 

o realizowanych programach. 

 

Ad. pkt. 4.  

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

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

Powiatu. Tak jak p. Starosta powiedział uczestniczyliśmy w spotkaniu wigilijnym w Domu 

dziecka w Górze wraz z księdzem biskupem Brylem. Dzisiaj byłem w Mieszkowie z panem 

Sekretarzem i panem Skarbnikiem. 

 

Radny A. Szlachetka - ja dzisiaj wraz z radnym Zbigniewem Kuzdżałem reprezentowałem 

powiat i składałem kwiaty pod pomnikiem w Żerkowie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – ogłaszam przerwę w trakcie której, 

komisje stałe odbędą posiedzenie w celu zaopiniowania projektów uchwał.  

 

Po przerwie Rada zachowuje quorum i jest władna do obradowania.  

 

Ad. pkt. 5.  

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej 

w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Proszę o zabranie głosu radną Bronisławę Włodarczyk, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 

 

Radna B. Włodarczyk – Komisja Rewizyjna po bardzo wnikliwej analizie, po szczegółowym 

zapoznaniu się z protokółem z kontroli sporządzonym przez kontrolujących z Wielkopolskiego 

Urządu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, po przeprowadzonej rozmowie 

trzykrotnej z panem Dyrektorem DPS w Kotlinie podjęła uchwałę, że skarga pensjonariusza 

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

uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. 

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

się wstrzymał?  

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

 

Uchwała nr LIII/349/17 
 

Ad. pkt. 6.  

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty 

Jarocińskiego. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został zamieszczony w programie esesja. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Proszę o zabranie głosu radną 
Włodarczyk, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 

 

Radna B. Włodarczyk – podobnie jak przy poprzedniej skardze Komisja Rewizyjna zapoznała 

się bardzo dokładnie ze skargą złożona na działalność pana Starosty. Po wnikliwej analizie 

spraw kadrowych Komisja podjęła uchwałę, że skarga jest bezzasadna.  

 

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

uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?  

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr LIII/350/17 
 

Ad. pkt. 7.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – rozpatrzymye projekt 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 8 do 

protokołu. Przed chwilą na posiedzeniu Komisji w przerwie sesji p. Skarbnik Jacek Jędrzejak 

omówił projekt uchwały. 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 na dzisiejszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

 

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

za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się 
wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta 

jednogłośnie. 

 

Uchwała nr LIII/351/17 
 

Ad. pkt. 8. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny punkt porządku obrad 

przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Przed 

chwilą na posiedzeniu Komisji w przerwie sesji p. Skarbnik Jacek Jędrzejak omówił projekt 
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uchwały. 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 na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. 

 

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

również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

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

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. 

 

Uchwała nr LIII/352/17 
 

Ad. pkt. 9.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

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

interpelacja ani zapytanie ze strony radnych. Czy w dniu dzisiejszym ktoś z państwa radnych 

chce złożyć interpelację? Nie widzę. 
 

Ad. pkt. 10.  

Wnioski i oświadczenia radnych. Nie było. 

 

Ad. pkt. 11.  

Wolne głosy i wnioski. 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - kończy się rok kalendarzowy życzę wszystkiego 

najlepszego na 2018 rok, żeby było co najmniej tak jak w 2017, żebyśmy byli szczęśliwi.  

Nawiązując do dzisiejszej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego pragnę jeszcze 

zaprosić na obchody dzisiejsze o godz. 15.30 w kościele Św. Marcina będzie msza w związku 

z 99 rocznicą Powstania, przejdziemy pod tablicę pamiątkową i złożymy kwiaty. Wszystkich 

zapraszam, w imieniu całej Rady Powiatu Jarocińskiego jak i Zarządu. zapraszam. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – w imieniu Rady na Nowy Rok życzę 
wiele dobrego, abyście z nowymi siłami i nową energią wrócili do pracy w Radzie Powiatu. 

 

Ad. pkt. 12.  

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. 
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Ad. pkt. 13. 

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 

 

 


