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Protokół nr XIII/15 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytej w dniu 29 września 2015 r. w godz. od 15:00 do 16:40 

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 
 

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

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

Starostwa, Dyrektorów wydziałów, zaproszonych gości, kierowników jednostek, jarocińskie 

media. Spóźnił się Pan radny Sławomir Wąsiewski. Listy obecności radnych, pracowników, 

kierowników jednostek, zaproszonych gości, stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – stwierdził, że na sali obecnych jest 

18 radnych, wobec czego Rada jest władna, by podejmować prawomocne decyzje. Oznajmił, że 

porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu został Państwu radnym podany w zawiadomieniach 

o zwołaniu sesji. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad? Nie ma.  

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu został Państwu podany w zawiadomieniach  

o zwołaniu sesji.  

Przed sesją otrzymali Państwo skserowane projekty uchwał. Trzy pierwsze uchwały są to 

autopoprawki Zarządu do projektów uchwał : 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na wynajem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Jarocińskiego położonej w Jarocinie przeznaczonej do wynajmu w drodze 

bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Jarocinie przeznaczonej 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Porębie 32, gm. 

Jaraczewo, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas 

nieoznaczony, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

 

Ponadto Zarząd zwrócił się z prośbą o rozszerzenie porządku obrad o:  

 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia z Gminą Jarocin 

porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

 

Zaproponował, aby ten projekt uchwały rozpatrzyć w punkcie 18. Kolejne przesuwają się o jeden.  

 

Poddał zmianę porządku obrad pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. 

Wszyscy głosowali „za”. 

 
W związku z powyższym Rada przyjęła następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Powiatu. 

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

4. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
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5. Informacja o działalności Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiat jarocińskiego. 

6. Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie  

w 2015 roku. 

7. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2015/2016. 

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku.  

9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w 

Jarocinie. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia 

dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu jarocińskiego.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 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 wykorzystania.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

Powiatowi Jarocińskiemu ma 2015 rok. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata  

2015-2028. 

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

powiatu na 2015 r.  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia z Gminą 

Jarocin porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania polegającego na udzielaniu 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

19. Interpelacje i zapytania radnych.  

20. Wnioski i oświadczenia radnych.  

21. Wolne głosy i wnioski. 

22. Komunikaty. 

23. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poinformował, że protokół z XII sesji Rady Powiatu 

był wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22 od dnia 23 września 

2015 r. w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie zostały zgłoszone do niego żadne poprawki i 

uzupełnienia. Poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. Wszyscy radni głosowali „za”. 

Stwierdził, że Rada przyjęła protokół z obrad XII sesji Rady Powiatu  

V kadencji.  

 

Ad. pkt 3.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przywitał radnego M. Małynicza po długiej 

nieobecności i pobycie na zwolnieniu lekarskim i życzył owocnej pracy. Poprosił p. Starostę 

Bartosza Walczaka o przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu Powiatu po XII sesji. 
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P. Bartosz Walczak, Starosta Jarociński – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po XII sesji Rady Powiatu. W okresie między sesjami odbyły się dwa posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniach 17 i 28 września br. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 

do protokołu.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – podziękował i otworzył dyskusję nad sprawozdanie. 

 

Radny T. Grobelny – poprosił, aby p. Starosta rozwinął kwestię, dotyczącą dofinansowania 

likwidacji azbestu.  

 

P. Bartosz Walczak, Starosta Jarociński – wyjaśnił, że przepisy prawne zobowiązują 

samorządy powiatowe do tego, aby temat podjąć i pomóc przede wszystkim mieszkańcom go 

realizować. Założenia są takie, że jeżeli ktoś ma azbest na swojej nieruchomości, może otrzymać 

dofinansowanie na jego demontaż z powierzchni dachu i utylizację przez odpowiednią firmę. 

Trwają jednak jeszcze ustalenia, do jakiej kwoty, na jakich zasadach i warunkach. Szczegóły 

mogą się zmienić. Zarząd chce w pierwszym okresie uruchomić program pilotażowy i sprawdzić, 

jak się przyjmie wśród mieszkańców i z jakim zainteresowaniem się spotka. Gdy będą znane 

szczegóły  

i konkretne wytyczne radni zostaną o nich poinformowani. Również Komisja Rolnictwa będzie 

opiniować i zajmować głos w tej sprawie. 

 

Ad. pkt. 4 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – oznajmił, że kolejny punkt porządku obrad przewiduje 

rozpatrzenie informacji o działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Informacja stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu.  

Dodał, że informacja została przekazana Państwu Radnym w formie pisemnej w materiałach 

sesyjnych. Zgodnie z planem pracy Rady, nie będzie prezentowana na dzisiejszej sesji.  

Zapytał, czy są pytania dotyczące informacji do Pani Kierownik Anny Kobielak? 

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.  

Informacja została przez Wysoką Radę przyjęta. 

 

Ad. pkt. 5. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – informacja o działalności Inspekcji Weterynaryjnej 

na terenie powiatu jarocińskiego również została przekazana Państwu Radnym w formie 

pisemnej w materiałach sesyjnych. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Zgodnie 

z planem pracy Rady, także nie będzie prezentowana na dzisiejszej sesji.  

Zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? 

 

Radny L. Bajda – poinformował, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska szczegółowo 

zapoznała się z przedstawiona informacją. Komisję interesowało w szczególności wykonanie 

poszczególnych zadań jak również fakt, że ilość badań i nałożonych obowiązków w zakresie 

ochrony zdrowia publicznego stale się zwiększa. Ponadto stan bezpieczeństwa sanitarno - 

weterynaryjnego w Powiecie Jarocińskim w pierwszym półroczu jest zadowalający. 

 

Nikt więcej nie zabrał głosu. 
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Ad. pkt. 6. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – oznajmił, że kolejny punkt przewiduje informację  

o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie w 2015 roku.  

Dodał, że informacja została przekazana Państwu Radnym w formie pisemnej w materiałach 

sesyjnych. Zgodnie z planem pracy Rady, nie będzie prezentowana na dzisiejszej sesji. 

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Zapytał, czy są pytania dotyczące informacji  

do p. P. Banaszaka, Kierownika Referatu Dróg Powiatowych. 

 

Radny T. Grobelny – wyraził opinię Klubu Radnych PSL na temat inwestycji drogowych 

i zamierzeń na przyszły rok, które były szeroko omawiane na posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Rozwoju. Stwierdził, że najważniejsze inwestycje jak wiadukty, budowa pierwszej części 

szpitala i odstąpienie od drugiej części szpitala, wyprowadzenie budynków szkół na dobry poziom 

i sal gimnastycznych, ukończenie DPS i przeprowadzenie podopiecznych do Kotlina zostały już 

zakończone. Klub uważa, że w związku z tym należałoby przy opracowywaniu budżetu powiatu 

na przyszły rok położyć duży nacisk i duże środki przeznaczyć na utrzymanie bieżące dróg 

powiatowych. Zauważył, że budujemy 20 km przez jedną kadencję, a pozostałe 300 km należy 

utrzymywać na wysokim poziomie. 

 

Radny St. Martuzalski – w imieniu Klubu Radnych Porozumienie Obywatelskie chciał ocenić 

krótko materiał, który radni otrzymali, a przede wszystkim skupić się na kwestiach drogownictwa. 

Było to dyskutowane na ostatnie Komisji Budżetu. W ocenie Klubu to, co w tym roku wydarzyło 

się, albo to, co się nie wydarzyło w kwestii utrzymania dróg jest powodem, aby zastanowić się jak 

sobie poradzić bez Zarządu Dróg Powiatowych w przyszłym roku. Dziś po likwidacji Zarządu 

Dróg Powiatowych z ust wszystkich radnych, którzy brali udział w posiedzeniu Komisji Budżetu  

i Rozwoju padały uwagi. Jeżeli Zarząd nie będzie potrafił się z tym problemem uporać w 

przyszłym roku, to to, co będzie się jawić w przyszłym roku przyjmuje barwy bardzo nieciekawe.  

Miał nadzieję, że Zarząd odpowiednio poważnie podejdzie do tego problemu. To nie chodzi tylko  

o utrzymanie infrastruktury drogowej, ale też wizerunek naszego powiatu. Nie wyobraża sobie 

żeby w przyszłym roku chodniki, rowy były pozarastane, aby powiat usuwał zniszczenia 

pozimowe w miesiącu wrześniu. Jeszcze raz powtórzył swój apel o przeanalizowanie pomysłu i 

projektu pt. likwidacja Zarządu Dróg Powiatowych. Dziś jest już czas, kiedy można ocenić plusy 

jak i minusy. Na bazie takiej głębokiej analizy wyciągnąć wnioski, jak i przygotować się do 

zarzadzania drogami powiatowymi nie mając narzędzia pt. Zarząd Dróg Powiatowych. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – oznajmił, jako ten, który tworzy koalicję PIS z Ziemią 

Jarocińską, że najważniejsza inwestycja, która jest realizowana na terenie Gminy Jaraczewo, 

zbiega się w czasie, gdy Zarząd Dróg Powiatowych był w likwidacji. Uważa, że nowo powołana 

komórka, o której p. Starosta zapewniał, że będzie dobrze funkcjonować, jego zdaniem dobrze 

funkcjonuje. Niedługo będzie otwarcie inwestycji. Każdy szczegół inwestycji jest dopilnowany. 

Kierownictwo z p. Banaszakiem i p. Kaczmarkiem są często na tym terenie. W opinii 

mieszkańców Zalesia, Panienki, Bielejewa uważają, że tak porządnej drogi, inwestycji tak 

dopilnowanej nie było. Życzyłby, żeby wszystkie drogi były tak robione. Trzy warstwy asfaltu, 

siatka na asfalt zakładana, czy zjazdy na pola. Rolnicy bali się, że będą nieprzejezdne, a wjazdy 

wylane są asfaltem. Likwidacja Zarządu Dróg Powiatowych, nie oznacza, że coś jest źle robione. 

Ma odmienne i jest spokojny. Jeden minus, który był i trzeba to przyznać, za późno został 

ogłoszony przetarg na wykaszanie. W przyszłym roku będzie wcześniej. Tylko ten się nie myli, 

co nic nie robi. Jest to nowa komórka i to się zdarza. Zaprosił do Zalesia, do Panienki, by ocenić 

sytuację. 
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Radny St. Martuzalski – oznajmił, że nie odnosił się tylko się do inwestycji w miejscowości 

Panienka. Przecież drogi powiatowe, to nie tylko jedna droga w Gminie Jaraczewo, tzw. droga  

do Panienki. Boi się, że jeżeli dalej będziemy tak utrzymywać drogi powiatowe, to ta nowa droga 

do Panienki też będzie zaniedbana, tak jak wcześniej realizowane inwestycje. Nie chce używać 

mocnych słów, ale na dzień dzisiejszy likwidacja Zarządu Dróg Powiatowych zasługuje na 

negatywną ocenę. Zadaniem Zarządu jest, żeby w następnych latach tę ocenę poprawić.  

Jest to ocena mieszkańców i mieszkańcy powiatu uważają, że nasze drogi są źle utrzymywane. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – zapytał, czy Panienka, Bielejewo to nie mieszkańcy 

powiatu? Kto to jest? 

 

Radny Zb. Kuzdżał – to jest „zadupie”. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – słusznie, to jest „zadupie”. Stwierdził, że radny widzi 

to, co chce zobaczyć. Inwestycja, o której mówił, jest największą inwestycją, z którą nowa 

komórka musiała sobie poradzić i sprostała zadaniu. 

 

Radny M. Szymczak – odniósł się do wypowiedzi radnego Martuzalskiego. Jest przykład na ul. 

Zacisznej, gdzie powiat dokładał do inwestycji aż 800 tys. zł. Nadzór nad jej wykonaniem 

sprawowany przez p. radnego Martuzalskiego wtedy burmistrza i wiceburmistrza Kostkę był taki, 

że pogorszono wjazdy zarówno do Powiatowego Urzędu Pracy i Wydziału Komunikacji 

Starostwa Powiatowego jak i do budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy 

ul. Zacisznej. Można pojechać i obejrzeć jak to wygląda. Tak wyglądał nadzór sprawowany przez 

byłego pana burmistrza. 

 

Radny L. Bajda – stwierdził, że strach ma wielkie oczy. Wszystkich zmian, przekształceń nie 

należy się obawiać. Jeżeli to zostało dokonane, to jeszcze na wynik trzeba poczekać.  

Dodał, że w piątek dokonał objazdu dróg powiatowych, na terenie całego powiatu i uważa, że nie 

ma się, czego wstydzić. Jeżeli były pewne braki to będą usunięte.  

 

Ad. pkt. 7  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poinformował, że kolejna informacja w porządku 

posiedzenia, to stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2015/2016. Dodał, że informacja została 

przekazana Państwu Radnym w formie pisemnej w materiałach sesyjnych. Zgodnie z planem 

pracy Rady, nie będzie prezentowana na dzisiejszej sesji. Informacje stanowią załączniki nr 9 do 

protokołu. Zapytał, czy ze strony Państwa Radnych są pytania odnośnie informacji do dyrektorów 

poszczególnych szkół? 

 

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący Rady – uznał informacje za przyjętą. 

 

 

Ad. pkt. 8 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – zapytał, czy są pytania do informacji o przebiegu 

wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku.   Informacja stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. Oznajmił, że informacja była szczegółowo omawiana przez p. J. Jędrzejaka Skarbnika 

Powiatu na poszczególnych komisjach. 

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – oznajmił, że informacja o przebiegu wykonania 

budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku została przez Wysoką Radę przyjęta. 

 

Następnie ogłosił 15 minutową przerwę. 

 

Po przerwie P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – wznowił obrady i stwierdził, że Rada 

nadal zachowuje quorum i może podejmować prawomocne decyzje. Oznajmił, że Rada przejdzie 

do realizacji 10 pkt posiedzenia z uwagi na chwilową nieobecność p. Skarbnika. 

 

Ad. pkt. 10 

P. Alicję Staniszewską, Zastępcę Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami - omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy 

wyrażenia zgody Zarządowi Powiatu na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej. Z uwagi na fakt, że nieruchomość zostaje 

oddana w najem na okres powyżej 3 lat, a jest to okres 10 lat, o co wnioskował Dyrektor Ośrodka 

Terapii Uzależnień w Jarocinie, wymagana jest zgoda Rady. Dodała, że jest nieruchomość 

zabudowana budynkiem administracyjnym, który będzie przeznaczony na funkcjonowanie 

Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie. Poprosiła o pytania i dodała, że na Sali obecny jest 

Dyrektor Ośrodka. 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Radny M. Małynicz – poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju na swym posiedzeniu w 

dniu 28 września br. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr XIII/99/15 

 

Ad. pkt. 11 

P. Alicja Staniszewska, Zastępca Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej 

w Jarocinie.Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Poinformowała, że projekt 

uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 30 m
2
.  

Z uwagi na fakt zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej wymagana jest zgoda Rady.  

Jest to nieduża powierzchnia, ponieważ w drodze porządkowania stanu prawnego nieruchomości 

okazało się, że jest to nieruchomość położona w Jarocinie i  graniczy z nieruchomością, która 

stanowi własność osób fizycznych. W celu uporządkowania stanu prawnego celowym jest zbycie 

nieruchomości na rzecz tych osób w drodze bezprzetargowej. Dodała, że ta nieruchomość nie 

może być sprzedana jako odrębna nieruchomość. 

 

Radny M. Małynicz – poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju na swym posiedzeniu 

w dniu 28 września br. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady –poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr XIII/100/15 

 

Ad. pkt. 9 

P. J. Jedrzejak, Skarbnik Powiatu – przeprosił za spóźnienie. Poinformował, że w dniu 

dzisiejszym wpłynęła faksem opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 29 września 

br. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Jarocińskiego za I półrocze w składzie orzekającym Przewodniczący Zbigniew Czołnik oraz 

członkowie Zofia Freitag i Teresa Marczak, którzy wyrazili opinię pozytywną bez uwag  

i zastrzeżeń. Następnie przestawił informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego, która wiąże się również z wykonaniem budżetu powiatu,  

to dane wynikające z prognozy wskazują, że w każdym roku planu spełnione są wskaźniki spłaty 

zobowiązań. Zachowane są zasady wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który 

wskazuje, że, planowane spłaty zobowiązań nie przekraczają dopuszczalnych wskaźników 

wartości spłaty w każdym roku prognozy. Realizacja przedsięwzięć przebiega zgodnie z planami  

i harmonogramami. Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – podziękował za przedstawienie informacji.  

 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad. pkt. 12 

P. Alicję Staniszewską, Zastępcę Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego. 

 Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Uzupełniła, że projekt uchwały dotyczy 

wyrażenia zgody przez Wysoką Radę na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu 

użytkowego garażu murowanego w Porębie. Jest to nieruchomość stanowiąca własność Powiatu. 

Jest to garaż dotychczas użytkowany przez najemcę, który opuścił lokal mieszkalny w budynku 

usytuowanym również na tej nieruchomości. Kolejna najemczyni, która zamieszkuje w tym 

budynku wystąpiła z wnioskiem o oddanie w najem na czas nieoznaczony, na co Rada musi 

wyrazić zgodę.   

 

Radny M. Małynicz – poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju na swym posiedzeniu  

w dniu 28 września br. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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

 

Uchwała został podjęta jednogłośnie w obecności pełnego składy Rady. 

 

Uchwała nr XIII/101/15 

 

Ad. pkt. 13 

P. W. Ratajczak, Referat Zarządu Dróg – omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu 

jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Oznajmił, że jest to kolejny 

etap porządkowania zarządzania drogami powiatowymi, który prowadzony jest od roku 2005. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię ościennych Zarządów Powiatów, Burmistrza Jarocina 

oraz Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 

  

Radny M. Małynicz – poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju na swym posiedzeniu  

w dniu 28 września br. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

 

Obrady opuścił radny St. Martuzalski. 

 

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Wszyscy głosowali „za” podjęciem uchwały. 

 

Uchwała nr XIII/102/15 

 

Ad. pkt. 14 

Kolejny punkt porządku obrad przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego 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 wykorzystania. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu – wyjaśnił, że w dniu 31 marca 2015 roku weszła w życie 

ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która precyzowała 

zasady dotowania szkół niepublicznych, w których uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki oraz zasady kontroli tych szkół z tego powodu uchwała musi wejść w życie. 

 

Radny M. Stolecki – poinformował, że Komisja Edukacji i Kultury na swym posiedzeniu w dniu 

24 września br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny M. Małynicz – poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju na swym posiedzeniu 

w dniu 28 września br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Na obrady wrócił radny St. Martuzalski. 

 

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

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, 19 głosami „za”. 

 

Uchwała nr XIII/103/15 

 

Ad. pkt. 15 

P. P. Masłowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – omówił projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 

przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu ma 2015 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Poinformował, że z PFRON wpłynęły 

dodatkowe środki w kwocie 60.647 zł i proponuje się je wprowadzić do budżetu, jak również 

przesunąć środki, które pozostały po realizacji poszczególnych zadań.  
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Radny M. Walczak – poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu  

w dniu 23 września br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny M. Małynicz – poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju na swym posiedzeniu 

w dniu 28 września br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Obrady opuścił radny K. Matuszak. 

 

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

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

  

Uchwała nr XIII/104/15 

 

Ad. pkt. 16 

P. J. Jedrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015-2028. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Dodał, że zmiany w proponowanym projekcie uchwały wynikają przede wszystkim ze zmian  

w budżecie powiatu. W związku z tym, że zmieniają się wartości dochodów i wydatków, 

automatycznie następuje zmiana w roku 2015 w WPF a tym samym we wskaźnikach.  

Wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych są nadal zachowane i spełnione. 

 

 Radny M. Małynicz – poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju na swym posiedzeniu  

w dniu 28 września br. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Rada przystąpiła do głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 

18 radnych. 

 

Uchwała nr XIII/105/15 

 

Ad. pkt. 17 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu. Wyjaśnił, że ogółem następuje zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 

1.315.277zł.  

Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w związku z powyższym wartość deficytu się nie 

zmienia. Nie zmienia się też wartość przychodów i rozchodów. Zmniejszenie to skutek 

zmniejszenia dotacji celowej na inwestycję tzw. „schetynówkę”. Zmniejszenie to jest 

wprowadzane do budżetu, wynikające z urealnienia wartości inwestycji do wartości 

poprzetargowych.  

Po stronie wydatkowej są to zmiany wewnętrzne poszczególnych jednostek powiatowych. 

 

Radny L. Bajda – poinformował, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu  

w dniu 21 września br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. w zakresie działania komisji. 

 

Radny M. Walczak – poinformował, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu  

w dniu 23 września br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. w zakresie działania Komisji. 
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Radny M. Stolecki – poinformował, że Komisja Edukacji i Kultury na swym posiedzeniu w dniu 

24 września br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w zakresie działania Komisji. 

 

Radny M. Małynicz – poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju na swym posiedzeniu 

w dniu 28 września br. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 

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

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

  

Uchwała nr XIII/106/15 

 

Ad. pkt. 18  

P. I. Lamprecht, Sekretarz Powiatu – omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zawarcia z Gminą Jarocin porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania 

polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 20 do protokołu. Wyjaśnił, że w związku z tym ustawodawca ustawą z dnia 5 sierpnia br. 

Nałożył na powiat obowiązek stworzenia trzech punktów w Powiecie Jarocińskim odnośnie 

pomocy prawnej Zarząd wystąpił do Rady o podjęcie uchwały, która dałaby podstawę Zarządowi 

do podpisania porozumienia z Gmina Jarocin do prowadzenia takiego punktu. Jest w tej sprawie 

określony czas, że trzeba wykonać to porozumienie do 15 października. 

 

Radny M. Małynicz – poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju na swym posiedzeniu 

w dniu 28 września br. Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała nr XIII/107/15 

 

 

Ad. pkt. 19 Interpelacje i zapytania radnych. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poinformował, że w okresie pomiędzy sesjami nie 

wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie ze strony radnych. Zapytał, czy w dniu dzisiejszym ktoś 

złoży interpelacje lub zapytanie? 

 

Radny J. Zegar – zwrócił się z prośbą o namalowanie pasów przejścia dla pieszych  

w miejscowości Annapol na wysokości przystanku autobusowego i znaku D15. Załącznik nr 21 

do protokołu. 

 

Więcej interpelacji nie złożono. 

 

Ad. pkt. 20 Wnioski i oświadczenia radnych 
Radny Zb. Kuzdżał – złożył wniosek formalny o przywrócenie połączenia kolejowego na trasie 

Krotoszyn – Gniezno. Załącznik nr 22 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poddał przychylne przyjęcie wniosku radnego 

Kuzdżała pod głosowanie. 

 

Wniosek został przyjęty przez Wysoka Radę jednomyślnie 

 



11 

 

Radny L. Bajda – oznajmił, że zbliża się ku końcowi sprawa wielokrotnie dyskutowana  

na posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz sprawa dwukrotnego podjęcia 

wniosku przez Komisję skierowanego do Zarządu, a dotyczy to procederu, który dobywa się na 

osiedlu Ługi przy ul. Sadowej poprzez składowanie rożnych elementów, między innymi 

podkładów kolejowych jak również nocnym wywoływaniu hałasu. Było wiele postępowań 

odwoławczych.  

W dniu 10 listopada 2015r. o godz. 9 30 sprawa zostanie załatwiona, ponieważ wtedy odbędzie 

się posiedzenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

Radny L. Mazurek – w imieniu klubu PO złożył wniosek, aby dyrektorzy szkół, placówek, 

zakładów jednak z działalności swojej składali sprawozdania podczas sesji. Mogą one być 

skrócone czy wyrywkowe, z tego względu, że nie wszyscy radni uczestniczą w pracach 

poszczególnych komisji.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – oznajmił, że jeżeli radny składa wniosek, to prosi 

złożyć go na piśmie. Jeżeli Klub sobie życzy, to nie dyskutuje. Jednak przypomniał, że przy 

każdym punkcie pyta, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do kierowników jednostek.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – uważa, że wniosek radnego Mazurka jest zasadny, jednak może nie 

dyrektorzy szkół, a dyr. Drzazga składałby sprawozdanie, krótkie, obejmujące wszystkie placówki 

oświatowe. Byłoby krócej, byłoby podsumowanie, wyciągnięte byłyby wnioski dotyczące całego 

zakresu oświaty a nie pojedynczych placówek. Takie zestawienie było przedstawiane na Komisji 

Edukacji.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – stwierdził, że każda forma jest dopuszczalna, ale 

poprosił o wniosek na piśmie.  

 

Radny M. Drzazga – oznajmił, że nie widzi żadnego problemu. Można robić na bieżąco 

sprawozdanie, co się wydarzyło w oświacie między sesjami. 

 

Radny L. Mazurek – zauważył, że wnioski nie musiały być składane na piśmie. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – oznajmił, że przyjęty został nowy regulamin i muszą 

być na piśmie. Dodał, że radny na każdej sesji może dopytać. Do tego jest sesja i radny ma do 

tego prawo.  

 

Radna B. Włodarczyk – stwierdził, że jeżeli będzie tak, jak sugerował radny L. Mazurek, to przy 

układaniu planu pracy powiatu trzeba to wziąć pod uwagę. To jest sytuacja tego typu, że jest 

zaznaczone, że pewnych punktów nie robimy otwartych na sesji, tylko omawiamy na komisji. 

 

Radny T. Grobelny – zapytał, czy takie sprawozdanie ma być składane, co sesję? 

 

Radny Sł. Wąsiewski – stwierdził, że np. w takich sytuacjach jak dzisiaj, gdzie mamy 

rozpoczęcie roku szkolnego, jest nowy arkusz organizacyjny, ilu nauczycieli zwolniono, a ilu 

zwolniono, ile jest oddziałów, ilu jest uczniów, itd. Pan dyrektor Drzazga przedstawiał to 

wszystko na posiedzeniu Komisji Edukacji. Wystarczy, że w skrócie przedstawi taką informację 

raz, dwa razy w roku, a nie, co miesiąc.  
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przypomniał, że każdy radny ma prawo przyjść na 

każde posiedzenie komisji. Rada przyjęła zasadę, że główny trzon pracy odbywa się w komisjach, 

a sesja jest uchwałodawcza.  

 

Ad. pkt. 21 Wolne głosy i wnioski. 
Radny M. Walczak – w imieniu Stowarzyszenia Ziemia Jarocińska zaprosił na sobotni koncert 

Edyty Geppert w JOK-u od godzinie 17.30. Jest to otwarte wydarzenie, dlatego wszystkich 

zaprasza. 

 

Radny W. Kwaśniewski – złożył wniosek, żeby Pan Przewodniczący przesłuchał prowadzenie 

dzisiejszej sesji. Chciał zabrać przy czterech uchwałach głos, ale nie było pytania, czy ktoś 

z radnych chce zabrać głos w przedmiocie uchwały. Wywołał Pan Przewodniczący tylko 

Komisje, a nie zadał pytania, czy ktoś chce zabrać głos, więc nie zabrał głosu. Padło to 

sformułowanie tylko dwa razy. Pan Drzazga zapytał przy referowaniu uchwały oświatowej i pan 

Masłowski referując zmiany w PFRON. Natomiast ze strony Pana Przewodniczącego to pytanie 

nie padło. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – stwierdził, że pan Radny czekał aż cztery punkty, a co 

by się stało, gdyby pan radny po pierwszym punkcie zwrócił uwagę, że chce pan zabrać głos. 

Dlaczego Pan czeka cztery punkty i później na zakończenie zwraca uwagę. Nie może wszystkiego 

pamiętać i przeprosił. Gdzie był pan radny po pierwszym punkcie? 

 

Radny W. Kwaśniewski – przypomniał, że kiedyś chciał zabrać głos, a pan Przewodniczący mi 

go odebrał. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – stwierdził, że porządek musi być. 

 

Ad. pkt. 22 Komunikaty 

Komunikatów nie było. 

 

Ad. pkt. 23 Zakończenie obrad. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 

obrady XIII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji. 
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