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Protokół nr XV/15 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 26 listopada 2015 r. w godz. od 15:00 do 17:20 

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Obrady XV 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. Nieobecny radny: radny St. Martuzalski. Listy obecności radnych, pracowników, 

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

 

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

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

obrad XV sesji Rady Powiatu został Państwu radnym podany w zawiadomieniach o zwołaniu 

sesji.  

Informuję, że Zarząd Powiatu zwrócił się o rozszerzenie porządku obrad o następujący 

projekt uchwały: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ponadto w dniu wczorajszym Komisja Rewizyjna Rady Powiatu rozpatrzyła skargę na 

działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

W związku z tym zwracam się o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały o brzmieniu: 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki w Jarocinie 

w sprawach pracowniczych. 

Proponuję, aby te projekty uchwał rozpatrzyć w punkcie 12 i 13, kolejne przesuwają się 

o jeden. 

Czy są uwagi do porządku obrad? 

Przechodzimy do przegłosowania zmian do porządku obrad. 

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 15 sesji Rady Powiatu. 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Powiatu. 

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

4. Prezentacja multimedialna Stowarzyszenia "Inspiracje". 

5. Informacja o funkcjonowaniu Domów Dziecka w Górze i w Dobieszczyźnie. 
6. Aktualny stan pomników przyrody na terenie powiatu. 

7. Informacja o stanie gleb w powiecie jarocińskim.  

8. 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 na 2015 r. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia opłat 

za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz i jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

„Zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie 
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kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest, tryb postępowania 

w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia”. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 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 wykorzystania. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki 

w Jarocinie w sprawach pracowniczych. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2015-2028. 

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

powiatu na 2015 r.  

16. Interpelacje i zapytania radnych.  

17. Wnioski i oświadczenia radnych.  

18. Wolne głosy i wnioski. 

19. Komunikaty. 

20. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – informuję, że protokół z XIV sesji Rady  

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

23 listopada 2015 r. w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie wpłynęły żadne poprawki 

i uzupełnienia wobec czego wnoszę o jego przyjęcie. 

Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym Rada przyjęła protokół z obrad XIV sesji Rady 

Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę Pana Starostę Bartosza Walczaka 

o przedstawienie „Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu po 14 sesji Rady 

Powiatu.” 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – przedłożył sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po XIV sesji Rady Powiatu. W okresie pomiędzy sesjami odbyło się 5 posiedzeń 

Zarządu Powiatu w dniach: 3,6,10,16 i 25 listopada. Załącznik nr 5 do protokołu. Na 

zakończenie już dziś chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich państwa na uroczyste 

otwarcie jednej z najwspanialszych inwestycji samorządu powiatowego w historii, inwestycji 

odważnej, która była przez wielu atakowana i krytykowana w poprzedniej kadencji. Jednak 

na początku tej kadencji odważnie i dumnie będę pokazywać, że te ryzykowne decyzje, 

wydające się niezrozumiałe, są ważne i należy zawsze patrzeć na sedno sprawy, a nie na 

względy polityczne czy jakiekolwiek inne. 16 grudnia o godzinie 16.00 z wielką dumą 

i radością otworzymy uroczyście Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie. Wszyscy Państwo 

Radni otrzymają stosowne zaproszenia, ale zapraszam serdecznie wszystkich obecnych. Jest 

to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Rzecz którą musimy się 

chwalić i chwalmy się, pokazujmy, bądźmy dumni. Co najważniejsze, udało się stworzyć 

wspaniałe warunki dla pensjonariuszy. Inwestycja robi wrażenie. Korzystając z okazji 
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gratuluję poprzedniemu Zarządowi, Starości Mikołajowi Szymczakowi, bo to dzięki ich 

determinacji i ich decyzji, będzie można świętować to wydarzenie. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję Panu Staroście za wystąpienie. 

Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania? 

 

Radny K. Matuszak – pragnę dołożyć do sprawozdania i podziękować p. Szczerbaniowi 

Przewodniczącemu Rady za godne reprezentowanie powiatu i Rady Powiatu podczas 

uroczystości 50 lecia parafii Chrystusa Króla w Jarocinie z udziałem księdza biskupa. To 

wielki szacunek panie Janie, że pan tam był. Proszę tego podziękowania nie odbierać jako 

uwagi, do tych którzy nie byli. Uważam jednak, że są takie uroczystości ważne dla naszej 

społeczności, na których nie tyle, że trzeba ale należy być, bez względu na to, czy jest 

zaproszenie czy nie ma.  

 

Radny L. Mazurek – skoro usłyszeliśmy, że na 16 grudnia otrzymamy zaproszenia na 

otwarcie Domu Pomocy Społecznej, to czy pan Starosta mógłby sprecyzować kiedy DPS 

w Zakrzewie zacznie funkcjonować w Kotlinie? 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – nastąpi teraz proces uzyskiwania wszelkiego rodzaju 

pozwoleń, opinii, uzgodnień, ekspertyz. My byśmy sobie życzyli, żeby to był jeszcze 

grudzień. Natomiast mając świadomość tego, że wydawanie decyzji potrzebnych do 

użytkowania obiektu może potrwać nieco dłużej będziemy zadowoleni, jeśli do końca 

stycznia uda się wszystkich pensjonariuszy przeprowadzić do Kotlina.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – w sprawozdaniu było ujęte, że Zarząd 

pozytywnie rozpatrzył, na mój wniosek, chodzi o docenienie biegu niepodległości. Do dzisiaj 

jestem pod ogromnym wrażeniem, gdzie cały „ogólniak” im. Tadeusza Kościuszki wyszedł 

przed ratusz, zrobili ogromny krąg, mieliśmy przyjemność posłuchać pieśni patriotycznych, 

dołączyła też młodzież pozostałych naszych szkół. Bieg po raz pierwszy był rozszerzony, 

dołączyła straż pożarna, policja, wojsko. To jest właściwe takie uczczenie. Nasza młodzież 

ma wartości patriotyczne, nie jest bez ideałów. Proszę mi wierzyć, „Żeby Polska była Polsk”, 

„My pierwsza brygada”, była cisza, stali wsłuchani, starali się, śpiewali. Coraz więcej 

koszulek z napisami „dumny jestem z Polski”, „dumny z historii”. Jestem spokojny o moją 

starość, widzę, że ci ludzi mają wartości. Jak wartości nie ma, to żal odchodzić z tego świata. 

Jak są wartości, to jestem spokojny, że są ludzi, którzy te wartości rozumieją. Już dziś 

zapraszam wszystkich radnych i zaproszonych gości na bieg wyklętych żołnierzy w marcu. 

 

Ad. pkt. 4 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do kolejnego punktu. 

Przed nami prezentacja multimedialna Stowarzyszenia "Inspiracje". Bardzo się ucieszyłem, że 

wpłynęła prośba o przedstawienie prezentacji i cieszę się, że mogę państwa na sesji gościć.  

 

P. Wojciech Koterba – jesteśmy reprezentantami Mieszkowa, a dokładnie Stowarzyszenia 

„Inspiracje”, które powstało w tym roku w styczniu. To jest stowarzyszenie na rzecz dzieci 

i młodzieży, a oprócz tego w swoim programie ma jeszcze szerszą propozycję. Prezesem 

stowarzyszenia jest p. Przemysław Chlebicki, który jest nauczycielem katechetą w Środzie 

Wlkp. Jestem ubrany w mundur armii wielkopolskiej. Prowadzę grupy rekonstrukcyjne 

i jestem w Zarządzie głównym Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Oddział 

Wielkopolska w Poznaniu. Za miesiąc rozpoczniemy 97 rocznicę wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego, jedynego w historii Polski spektakularnego zwycięskiego zrywu 
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niepodległościowego na taką skalę terytorialną. Za trzy lata mija setna rocznica. Chcemy 

zaproponować przede wszystkim Zarządowi oraz szerokiemu gronu mieszkańców Ziemi 

Jarocińskiej propozycję upamiętniającą setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Na 90 rocznicę w Mieszkowie stanął pomnik jedyny w Polsce i na świecie generała 

Stanisława Taczaka. Propozycja na setną rocznicę to żywy pomnik ku czci powstańców 

wielkopolskich pod nazwą Centrum historyczno – kulturalne. W Mieszkowie stoi od 1798 

roku budynek dworek hrabiego Ludwika Herbsztowskiego, właściciela Mieszkowa. Dworek, 

który chcemy zagospodarować jest w rejestrze zabytków. Dworek jest własnością Gminy 

Jarocin, która dzierżawiła budynek Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu. Obecnie czekamy za 

podpisaniem umowy z Gminą dotycząca użyczenia obiektu na okres 10 lat w celu stworzenia 

tam Centrum historyczno – kulturalnego. W tym przedsięwzięciu brana jest pod uwagę 

również działalność Gminy Jarocin. Stowarzyszenie będzie próbowało znaleźć środki na 

wyremontowanie i doprowadzenie do użyteczności tego dworku. Dobrym duchem tego 

pomysłu był p. Jan Jajor. Dzięki niemu została wykonana ekspertyza odnowy dworku 

w sierpniu 2011 r.  

 

P. Przemysław Chlebicki – wyremontować budynek, to nie jest problem. Trzeba mieć 

pomysł by przynosił on zyski, żeby się utrzymywał i był wykorzystywany. Dlatego powstała 

idea stworzenia Centrum historyczno – kulturalnego. Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję za prezentację. Czy ktoś 

z państwa radnych lub zaproszonych gości chciałby zabrać głos lub zadać pytanie? 

 

Radny L. Bajda – jest to piękna i szczytna inicjatywa, tym bardziej, że Powstanie 

Wielkopolskie zaczęło się znacznie wcześniej, niż podają to dokumenty historyczne na Ziemi 

Jarocińskiej. W tych 123 latach niewoli Ziemia Jarocińska obfitowała również w inne 

wydarzenia, choćby Powstanie Poznańskie z roku 1848, ratyfikacja konwencji jarosławieckiej 

w Witaszycach. Obrona polskości, strajk dzieci był najpierw jarocińskich, później 

wrzesińskich. Podjęliście koledzy wiele pracy nad tym, żeby te 123 lata przygotować, opisać 

i doprowadzić, by było to muzeum. Wiem, że główny ciężar zwycięskiego w skali 

terytorialnej, były inne mniejsze powstania, ale w tak dużej skali terytorialnej, jedyne 

zwycięskie Powstanie Wielkopolskie domaga się oprawy od lat. Korporacja Wielkopolskich 

oddziałów PTTK ustanowiła odznakę 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, oprócz 

turystów będą nagradzani tą odznaką osoby, które włączyli się w szczytną realizację 

upamiętniania tego szlachetnego czynu, jak również upowszechniania wiedzy o naszej 

prawdzie historycznej. Ze swojej strony życzę powodzenia i oferuję pomoc. 

 

Radny P. Franczak – nie przez przypadek dzisiaj przedstawiana prezentacja. Na wiosnę 

w uchwale, która zapadła mówiliśmy o uczczeniu 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 

Poza tym w strategii powiatu do 2020 roku również jest zapis o uczczeniu tego ważnego 

wydarzenia. Prezentacja doskonale się wpisuje i ma stworzyć bardzo pozytywną atmosferę 

wokół idei, która została przedstawiona.  

 

Radny L. Mazurek – to taki kamyszek do historii. Nie będziemy toczyć sporu, gdzie 

najwcześniej to spotkanie wielkopolskie się odbyło. Chcę przypomnieć, że dyrektorem szkoły 

w tamtych czasach był oficer szkoły w Kamieniu. Pierwsze spotkania związane z Powstaniem 

Wielkopolskim.  
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Radny K. Matuszak – myślę, że Zarząd Powiatu pod kierownictwem pana Starosty niech się 

zastanowi czy możemy i ile możemy i wesprzemy tę inicjatywę. Możemy rozmawiać 

i opowiadać o szczytnych celach, a panowie przyszli po coś. Dobrze myślę, a myślę że 

pomożemy, a na ile to kwestia poszukania pieniędzy przez Zarząd. Przede wszystkim chodzi 

o pieniądze. Stulecie Powstania jest to ważne wydarzenie, było by dobrze godnie to uczcić. 

 

P. Wojciech Koterba – dodam, że p. Starosta Mikołaj Szymczak był na spotkaniu, ponieważ 

zawiązał się społeczny komitet 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Bardzo 

dobrze by było, żeby te ogólnopolskie obchody odbyły się z 8 na 9 listopada w Jarocinie pod 

patronatem Prezydenta RP. Były propozycje, żeby wystosować do Prezydenta Andrzeja Dudy 

wystosować pismo, by mógł być gościem honorowym i objął patronat nad rozpoczęciem 

uroczystości. Natomiast 27 grudnia każdy może we własnym zakresie ten dzień spędzić. Ten 

okres obchodów setnej rocznicy wybuchu powstania powinien trwać od 8,9 listopada 2018 r. 

do 16 lutego 2019 roku. To by się fantastycznie wpisywało w tamten czas, gdzie można te 

uroczystości w różnych większych miejscowościach powiatu jarocińskiego przeprowadzić. 

To będzie żywa lekcja historii dla młodzieży, którą preferuję. Jeżdżę na różnego rodzaju 

spotkania z młodzieżą. Przykładem może być P. Grzegorz Maćkowiak z Zespołu Szkół 

Specjalnych. Młodzież jest zainteresowana, bo to jest historia opowiedziana inaczej. Młodzież 

może wiele rzeczy dotknąć i zobaczyć. 

 

Ad. pkt. 5 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do kolejnego punktu 

porządku obrad, to jest informacja o funkcjonowaniu Domów Dziecka w Górze 

i w Dobieszczyźnie. Poproszę o przedstawienie informacji przez siostrę Białą Dyrektor 

Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Wspomożycielki” 

w Dobieszczyźnie oraz Pana Eugeniusza Urbańskiego Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka 

i Rodziny „Domostwo” w Górze. 

 

Siostra Biała Dyrektor Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom 

Wspomożycielki” w Dobieszczyźnie – dziękuję za zaproszenie. Jest to obowiązek, ale 

i przywilej pojawić się i przedstawić działalność placówek. Myślę, że państwo radni 

zapoznali się z informacją o funkcjonowaniu placówki. Może zaproponuję odpowiedzi na 

pytania.  Załączniki nr 7 do protokołu. 

 

P. P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – jest to bardzo dobra propozycja. 

Poproszę o dodatkowe pytania. 

 

Radny L. Mazurek – uważam, że siostra dyrektor wszystko szczegółowo podała, ale 

chciałbym wiedzieć jaka była wysokość dotacji ze Starostwa do prowadzenia placówki. 

 

Siostra Biała Dyrektor Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom 

Wspomożycielki” w Dobieszczyźnie – w tym momencie nie pamiętam dokładnej liczby. 

Dotacja jest przekazywana miesięczna kwotą obliczana jest na każdego wychowanka. Jest to 

zależne od tego ilu mamy przez cały rok wychowanków. W tym roku zdarzyło się tak, że 

między majem a październikiem były zmiany w placówce. Nie wykorzystaliśmy wszystkich 

14 miejsc, co wiązało się ze zwrotem dotacji. Jest to w granicach ponad 30.000 zł 

miesięcznie. 

 

M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – analizowaliśmy temat na komisji, jest nadzór ze 

strony mojego Wydziału Oświaty i Kultury. Nie mamy żadnych uwag merytorycznych 
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w zakresie pracy. Biorąc pod uwagę zaangażowanie w cykl wychowawczy dzieci 

i młodzieży, pomoc, możemy tylko pochylić się i podziękować. Analizujemy od iluś lat 

i postępy i pracę i tylko słyszymy podziękowania ze strony wychowanków i wypowiedzi 

w samych superlatywach. Nigdy nie wpłynęły ze strony wychowanków do nas żadne skargi. 

Zdajemy sobie sprawę, że jeśli chodzi o proces wychowawczy jest on jednym 

z najtrudniejszych procesów, biorąc pod uwagę dzieci które trafiają do jednej jak i drugiej 

placówki. Najczęściej spotykamy się z placówkami oświatowymi typu szkoły, gdzie na 

miejscu mamy pedagogów, wychowawców i dyrektorów, którzy rozwiązują wszystkie 

problemy. U państwa jest ta opieka bardziej pogłębiona, dlatego że to jest nie tylko nauka 

i wychowanie, ale ciągłe wsparcie z zakresu psychologii, ciągłe wspomaganie. Uważam, że 

nie tylko ze strony Wydziału, ale również ci radni, którzy pracują w komisji Edukacji 

i Kultury mamy jednakowe zdanie. Jesteśmy gośćmi zarówno w Dobieszczyźnie jak 

i w Górze i widzimy ta pracę. Chcę podziękować za szczególną troskę i pochylenie się nad 

dziećmi i młodzieżą w tych jednostkach. Myślę, że jestem wyrazicielem całej Rady. 

 

Siostra Biała Dyrektor Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom 

Wspomożycielki” w Dobieszczyźnie – usłyszała kwestię, że w Jarocinie podejmuje się 

utworzenie przy szpitalu oddziału poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Jest 

to bardzo potrzebna rzecz. W kwestii placówki znana jest sytuacja, że dzieci, które 

przebywają w naszej placówce mają szczególne potrzeby zarówno zdrowotne, jak i w kwestii 

wsparcia psychicznego, emocjonalnego widzimy jak sytuacje kryzysowe rodzin nabierają 

siły, i dzieci w placówce potrzebują dużo wsparcia. Prawdą jest, że do tej pory specjalistów 

musimy szukać bardzo daleko od miejsca zamieszkania. Takie funkcjonowanie jest 

utrudniające zapewnienie specjalistycznej pomocy zdrowotnej, medycznej czy terapeutycznej 

dla dzieci. Dostęp na miejscu ułatwiłby wiele. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa jest i taka 

możliwość będzie, patrząc na konkretne potrzeby wychowanków. Bardzo dziękuję.  

  

Radny L. Mazurek – to pytanie do siostry dyrektor było sprowokowaniem sytuacji. W latach 

2006 – 2011 byłem naczelnikiem wydziału Edukacji i wtedy placówka była oddawana do 

użytku. Chcę podkreślić jak siostry dbały o przyznany budżet. W pewnym momencie dotacji 

nie mogliśmy rozliczyć, bo siostry pokazywały własne wyroby, kompoty i inne przetwory. 

Dyskutowaliśmy, jak przyznaną na jednego wychowanka kwotę, wszystko było przekroczone 

i trzeba było się wytłumaczyć. Wtedy właśnie były pokazane te własne wyroby, kompoty, 

jakim gospodarczym systemem, jaką pracowitością, dbały siostry o tych wychowanków. 

Przyłączam się do podziękowań i gratulacji p. dyrektora.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – chciałem podziękować siostrze bo jeden z wychowanków jest 

zawodnikiem GKS Żerków. Dziękujemy za pomoc, bo wiadomo, że podwożenie na treningi 

są utrudnieniem. My też jesteśmy klubem, który nie ma pieniędzy na to, by zabezpieczyć 

transport Mam pytanie, czy dzieci garną się do uczęszczania do zajęć pozalekcyjnych. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – chcę dodać, że Rada Powiatu ma zawsze 

na uwadze państwa placówki chętnie pomagamy na każdą pomoc, która jest zgłaszana chętnie 

pomagamy. 

 

Siostra Biała Dyrektor Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom 

Wspomożycielki” w Dobieszczyźnie – ta kwestia udziału dzieci jest bardzo ważna rzeczą, 

dlatego że wychodzą poza swój trudny świat, poza swoje trudne emocje, czucia się osobą 

poza społeczeństwem. To są duże dzieci, które wiedzą że ich sytuacja nie jest komfortowa. 

Udział w dodatkowych zajęciach jest dużą szansą na wejście w nowe środowiska, zaistnienia, 
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rozwinięcia talentu. Staramy się kłaść duży nacisk na to i umożliwić naszym wychowankom 

udział w zajęciach. Jest wiele środowisk w Powiecie Jarocińskim, które o nas pamiętają i dają 

duże możliwość korzystania, dla dzieci kontaktu ze środowiskami, które umożliwia rozwój 

społeczny, poznanie siebie na trochę innym gruncie. Szkoła nie jest ich mocną stroną, dobrze 

sobie radzą, ale pozostałe szukają sukcesów życiowych w innych środowiskach. Mając 

sukcesy czują się lepiej, mają poczucie, że są wartościowe bo coś potrafią. Cieszymy się, 

możliwości dawane przez środowisko czy Żerkowa, czy Powiatu Jarocińskiego, Jarocina jest 

dla nas bardzo ważne. Prawda jest, że system naliczania kosztów i wykazania, że koszt 

utrzymania wychowanków wynosi więcej niż dotacja. Inną sprawą jest wnoszenie wkładu 

własnego. Nie wyliczamy wkładu wolontariuszy, osób zatrudnionych poza etatami, bo jest 

wiele takich osób. To co materialnie, fizycznie jest konieczne, otrzymują dzieci poza 

środkami budżetowymi, które z miesiąca na miesiąc nie zawsze wystarczają na pewne rzeczy. 

Minimum wystarcza, ale są sytuacje nie przewidywalne, kiedy potrzeba lekarza, dodatkowego 

zabezpieczenia dziecka w sytuacji kryzysowej, czy nowe dzieci, które przychodzą 

i potrzebują konfrontacji ze specjalistami. Były sytuacje wyjątkowe, które ten budżet 

rozregulowały i musimy ten wkład wnieść. Zgromadzenie przyjęło takie zadanie i stara się je 

wykonać jak najlepiej. Widząc rachunki czy możliwości wkład jest co roku konieczny. To nie 

jest pomoc dla placówki, tylko dla dzieci. Zrozumiałym jest, że pomoc dotyczy konkretnych 

osób, tu i teraz na konkretne dzieci. 

 

Na obrady przyszedł radny St.Martuzalski. 

 

Radny M. Stolecki – chciałbym poinformować radnych, że 20 listopada odbyły się igrzyska 

salezjańskie w halowej piłce nożnej. Mecze odbyły się 21 listopada. Jeden z podopiecznych 

sióstr brał udział w igrzyskach. Zdobył 14 bramek i został najlepszym zawodnikiem tego 

turnieju. Siostra mówiła o osobach, które pomagają. Dużo pomaga p. Marek Janowski, prezes 

stowarzyszenia. Będąc na otwarciu widziałem ogrom wydarzenia i postanowiłem, że pomogę 

przy organizacji turnieju. W imieniu Pana Marka chciałem podziękować w szczególności 

p. Staroście Szymczakowi za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia. .  

 

P. E. Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze – 

nawiązując do wypowiedzi p. Drzazgi i Siostry  dyrektor chcę podać przykład. W maju 

mieliśmy kontrolę z Urzędu Wojewódzkiego. Panie kontrolowały książkę oddaleni 

z placówki. Próbowaliśmy sobie przypomnieć kiedy oddalił nam się ostatni wychowane. To 

było w 2006 roku. Dziewczyna pojechała do mamy, która jej nie odwiedzała. Dzieci dobrze 

się czują w placówkach. Cały nasz czas, doświadczenie i wiedzę im poświęcamy. Chciałbym 

podziękować Radzie i Zarządowi za zrozumienie naszej pracy, za wsparcie, za 

dofinansowanie zakupu auta, dofinansowanie wyjazdu dzieci do Hamburga na wakacje. 

Wypoczynek był bardzo udany. Dziękujemy za pomysł przekazania nam drewna. Mamy 

trochę z nim pracy, ale dzięki temu zaoszczędziliśmy dużo pieniędzy. Budżet zamknęliśmy 

bez żadnych prob. Wymieniliśmy dużo mebli, sprzętów. Pałac w środku jest odnowiony. Jeśli 

budżet w przyszłym roku nie będzie gorszy, to mam zabezpieczone środki na wyjazd dla 

młodzieży do Krakowa. Dziękuję za zrozumienie. 

 

Radny T. Grobelny – w kwestii ekonomicznej, wiadomo, że ilość wychowanków ustawowo 

maleje, kiedyś było o wiele więcej dzieci w Domu Dziecka i w związku z tym i dotacje są 

mniejsze. Jak p. dyrektor sobie radzi z utrzymaniem pałacu, zabezpieczeniem środków na 

ogrzewanie. 
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P. E. Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze –

placówka jest całkowicie zabezpieczona na grudzień, styczeń, a nawet do lutego na styczeń 

do lutego. Zakupiłem węgiel jeszcze z bieżącego budżetu, właśnie z tych zaoszczędzonych 

środków. Odezwało się 2 sponsorów, i dzięki nim wyposażyliśmy placówkę. Dzieci były 

w Hamburgu, potem 10 dni w Darłowie i potem jeszcze dwa tygodnie w Międzywodziu. 

Prawie całe wakacje były poza domem.  

 

Radny T. Grobelny – a co z remontami? 

 

P. E. Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze – na 

remonty nie brakuje środków. Od kilku lat mam stabilne 50 tys zł na drobne remonty, 

naprawy. Odnośnie parku, w tym miesiącu uzupełnialiśmy nasadzenia za 4.300 zł. Także 

40 tys. zł, które mieliśmy w ostatnich latach starczało w zupełności. Ludzie zaczęli 

spacerować po parku, chcą tylko, by odgarnąć liście z alejek i sobie spacerują, wózkami 

jeżdżą. 

 

Radny M. Walczak – w imieniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, w ramach której 

będziemy odwiedzać dom dziecka w Dobieszczyźnie i zapraszam również radnych spoza 

komisji. 

 

Radny L. Mazurek – odniosłem się do działalności sióstr, ale chcę też pochwalić działalność 

Domu Dziecka w Górze. Przykład z roku 2007 lub 2008. Sąd zarówno Wydział jak i Starostę 

zobowiązywał do zbadania sprawy trójki dzieci, które były w domu rodzinnym, 17 km od 

Jarocina. Całe procedury przeprowadzał Wydział. Dzieci zostały przeniesione do Domu 

Dziecka w Górze. Dzieci wolały wrócić z domu rodzinnego co świadczy o dobrej atmosferze. 

 

Radny L. Bajda – jeśli chodzi o pomoc dla Domu Dziecka w Górze to ona się przejawia 

również w tym sensie, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska dba o to, aby znajdywały 

się środki na odnawianie parku. Tam znajduje się największy w kraju miłorząb japoński, 

który powinien być uznany za pomnik przyrody. Jest to przewidywane w następnym 

budżecie. Jeśli chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie, nie ma jeszcze przeprowadzki, 

ale już z inicjatywy Komisji jak i Zarządu były podjęte działania, aby wydzielić środki na 

inwentaryzację i rewitalizację tego parku. Wszędzie gdzie znajdują się placówki prowadzone 

przez powiat lub współpracujące z powiatem, dbamy aby elementy przyrodnicze otoczenia 

były szanowane. 

 

Ad. pkt. 6 

P. P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do kolejnego punktu 

porządku obrad tj. Aktualny stan pomników przyrody na terenie powiatu. Załącznik nr 8 do 

protokołu. Informacja została przekazana Państwu Radnym w formie pisemnej 

w informacjach sesyjnych. Zgodnie z planem pracy Rady, nie będzie prezentowana na 

dzisiejszej sesji.  

Czy są pytania dotyczące informacji do p. Anny Andrzejczak z Nadleśnictwa Jarocin oraz do 

Pana Włodzimierza Buchwalda – Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska. 

 

 

Radny L. Bajda – temat był wnikliwie rozpatrywany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. Uznaliśmy, że najwięcej mamy drzew pomnikowych na naszym 

terenie, a rzadziej stanowiska przyrody nieożywionej głównie głazy narzutowe. Wiele 

z drzew pomnikowych wymagałoby bieżącej konserwacji poprzez przycięcie drzew 
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względnie zabezpieczenie ich. To nie jest tylko element przyrodniczy. Należy patrzeć na nie 

poprzez historię wydarzeń, jak również na to, że drzewa stanowią kulę genową obecnych 

gatunków z uwagi na swoja długowieczność. Decydują również o składzie naszych biocenoz, 

o tej bioróżnorodności, której zarówno w kraju jak i w Unii Europejskiej, jaki i w Światowym 

Programie Ochrony Środowiska przywiązuje się dużą wagę, aby dbać o obiekty które 

stanowią o wartości puli genowych egzemplarzy. Komisja Rolnictwa zwróciła uwagę, a by 

uporządkować powiatowy rejestr w naszym zakresie. Jest to spuścizna dawnego Urzędu 

Wojewódzkiego, że różnych użytkowników i gospodarzy. Jest to ogrom pracy, jest to również 

nasze oczko w głowie, jako Komisji, żeby uporządkować, częściowo dokończyć 

inwentaryzację przyrodniczą tych obiektów. Pojawił się też wniosek, aby zwrócić uwagę 

w poszczególnych gminach, że będą wnioski o wycinkę drzew. Aby zwrócić uwag poprzez 

wizytacje terenowe i komisyjne żeby nie doszło do wycinania egzemplarz o znaczącej 

wartości przyrodniczej. Radny Kwaśniewski mówił na Komisji, że taki przypadek kiedyś 

zdarzył się w Gminie Kotlin. Co innego jest przycinanie drzewa, zagrożenie bezpośrednim 

zdrowia i życia. Należy dopilnować tych rzeczy przy wydawaniu decyzji administracyjnych, 

aby uniknąć nieporozumień i strat przyrodniczych. 

 

Ad. pkt. 7 

P. P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt to informacja o stanie 

gleb w powiecie jarocińskim. Załącznik nr 9 do protokołu. Informacja została przekazana 

Państwu radnym w formie pisemnej w informacjach sesyjnych. Zgodnie z planem pracy 

Rady, nie będzie prezentowana na dzisiejszej sesji. Czy są pytania dotyczące informacji do 

p. Wiesława Matuszewskiego ze Stacji Chemiczno – Rolniczej w Poznaniu? 

 

Radny L. Bajda – temat był rozpatrywany wnikliwie na posiedzeniu komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. Co jest bardzo pocieszające, że był osobiście sam obecny pan dyrektor 

okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Poznaniu. Przywiózł sporo materiałów i długo 

rozmawialiśmy i doszliśmy do konkluzji, że panują u nas średnie warunki glebowe na terenie 

Ziemi Jarocińskiej, że przeważają gleby kwaśne i lekko kwaśne oraz gleby wymagające 

nawożenia. Komisja zwraca uwagę, że po to są prowadzone badania jakościowe, by uniknąć 

zbędnego wapnowania dla roślin kwasolubnych lub by dostosowywać programy 

nawożenia do jakości i funkcji gleb. Sytuacja na naszym terenie nie jest tragiczna. Pojawił się 

wniosek o zwrócenie się do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu o rozważenie 

konieczności dopłat do wapna nawozowego dla rolników. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo i ogłaszam 15 minut 

przerwy, w trakcie której odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

w celu zaopiniowania projektu uchwały. 

 

Po przerwie w obradach uczestniczy 14 radnych, wobec czego Rada jest nadal władna do 

obradowania i podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Nieobecni radni M. Małynicz, Zb. Kuzdżał, St. Martuzalski, Sł. Wasiewski, M. Stolecki. 

 

Ad. pkt. 8 

Kolejny punkt porządku obrad przewiduje 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 na 2015 r. Załącznik nr 10 do protokołu. 
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P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu – w załączniku nr 1 do projektu uchwały zawarte 

są zmiany, ponieważ wystąpiły oszczędności w poszczególnych paragrafach i środki są 

przesuwane na największe potrzeby, między innymi zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. 

 

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

 

Radny K. Matuszak, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 24 listopada br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu 

na 2015 r. 

 

Radna J. Nicke, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

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

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 

bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 14 radnych podjęła uchwałę 

jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XV/120/15 

 

Ad. pkt. 9 

Na obrady wrócił radny M. Stolecki. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

powiatu jarocińskiego oraz i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Załącznik nr 11 

do protokołu. Proszę o omówienie projektu uchwały p. Kazimierza Pietrasa, Kierownika 

Referatu Komunikacji. 

 

P. K. Pietras, Kierownik Referatu Komunikacji – projekt uchwały wynika z obowiązku, 

jaki jest zawarty w ustawie Prawo o ruchu drogowym, zwanym powszechnie jako kodeks 

drogowy. Jest to zadanie własne powiatu, tak skonstruowane, że to powiat ma obowiązek 

usuwać pojazdy i jednocześnie opłaty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdu są 

uchwalane przez Radę Powiatu. Co roku Rada Powiatu musi się w tej kwestii wypowiedzieć.  

Maksymalne stawki określa Minister Finansów. Stawki, które obowiązują do dzisiaj zostaną 

trochę zmienione, ponieważ te maksymalne stawki ogłoszone przez Ministra są nieco niższe 

i trzeba je w trzech miejscach pomniejszyć.  

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

 

Radna J. Nicke, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

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

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu 

jarocińskiego oraz i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. 
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Przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, 

że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 15 radnych, przy 14 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr XV/121/15 

 

Ad. pkt.10  

Na obrady wrócił radny St. Martuzalski 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt porządku obrad 

przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

„Zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie 

kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest, tryb postępowania 

w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia”. Proszę o omówienie projektu uchwały 

p. Sławomira Frydryszaka, Głównego Specjalistę ds. ochrony środowiska. 

 

P. Sł. Frydryszak, Główny Specjalista ds. ochrony środowiska – w związku z planowanym 

dofinansowaniem do usuwania azbestu dla mieszkańców przez powiat konieczne było 

zgłoszenie uchwały na podstawie przepisów prawo ochrony środowiska i odpowiednio 

ustawy o finansach publicznych. Uchwała zawiera wzór wniosku i rozliczenia oraz elementy 

umowy dotacji dla poszczególnych osób, a także zasady udzielania dotacji celowej, 

z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanej 

z ochroną środowiska, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji 

do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

i sposób jej rozliczania. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

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

 

Radna J. Nicke, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

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

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia „Zasad udzielenia dotacji celowej 

z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją 

wyrobów zawierających azbest, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej 

rozliczenia”. 

 

Radny L. Bajda, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 19 listopada br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia „Zasad 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie kosztów 

związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest, tryb postępowania w sprawie 

udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia”. Komisja wnikliwie zajmowała tą uchwałą, tym 

bardziej, że pojawiły się wątpliwości kto się może ubiegać. Teraz zostało to wyjaśnione, że 

osoby prawne jak i fizyczne i dotyczy to w pierwszej kolejności azbestu z budynków 

mieszkalnych. Przyjęliśmy też na posiedzeniu Komisji, że dotyczy to fizycznie usuwania 

azbestu a nie zakładania nowych pokryć dachowych. Jest to przesunięcie ciężaru w kierunku 

ekologicznym żeby pozbywać się azbestu na terenach otwartych zwłaszcza na terenach 
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mieszkalnych o zwartej zabudowie. Będzie to pierwsze odejście do tego tematu. Mieszkańcy 

powiatu mogą z tej ulgi bezpośrednio skorzystać. 

 

Na obrady wrócił radny Zb. Kuzdżał. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przystępujemy do głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, 

że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr XV/122/15 
 

Ad. pkt.11 

Następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającego 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 

wykorzystania. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, członek Zarządu Powiatu - w związku ze stwierdzonym przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową w Poznaniu uchybieniem w sformułowaniu treści uchwały 

Nr XIII/103/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2015r. w części dotyczącej 

dotowania placówek, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy systemie oświaty należało 

wprowadzić stosowne zapisy dotyczące tych dotacji. Ponadto w podstawie prawnej uchwały 

należało wskazać ust. 8a art. 90 ustawy o systemie oświaty.  

 

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

 

Radna J. Nicke, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

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

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 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 wykorzystania. 

 

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

i Kultury na posiedzeniu w dniu 23 listopada br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający 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 wykorzystania. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 

bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła uchwałę jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XV/123/15 
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Ad. pkt 12 

Kolejny punkt porządku obrad przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu.  

 

P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – w związku ze zwiększeniem kwoty 

dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego z kwoty 339.000 zł na 

1.115.548 zł proszę o podjęcie stosownej uchwały i anulowanie uchwały z 29 października 

2015 r. 

 

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

 

Radna J. Nicke, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

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

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Radny M. Walczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 

bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych, podjęła 

uchwałę jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XV/124/15 

 

Ad. pkt 13 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę Panią Bronisławę Włodarczyk, 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. T. Kościuszki w Jarocinie w sprawach pracowniczych. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Radna B. Włodarczyk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – uznaje się za bezzasadną 

skargę na działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki 

w Jarocinie w sprawach pracowniczych. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do 

zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  

 

Radny L. Mazurek - chciałbym się odnieść do tego, co nam Komisja Rewizyjna napisała 

w uchwale. Nie mam przed sobą skargi, którą wystosowała pani nauczycielka, ale z tego co 

wiem, to w piśmie było, że przez 22 lata nie otrzymała nagrody Starosty. Nie dotyczy to tylko 

pana dyrektora Kosińskiego. Przedtem było jeszcze czterech innych dyrektorów, za których 

też nie otrzymała nagrody Starosty. Nagroda Starosty mimo że mogą o nią wnioskować 

instytucje takie jak Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna czy dyrektor, to nagroda starosty jest 

autonomiczną nagrodą i Starosta może jednoosobowo zdecydować uznaniowo komu ją 
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przyznaje. Nie mają wpływu nawet członkowie Zarządu. Dokładnie pamiętam regulamin, 

ponieważ był on tworzony, kiedy byłem naczelnikiem wydziału. 

 

Radna B. Włodarczyk – myślę, że kolega ma uzasadnieni do projektu uchwały w swoich 

dokumentach. Przeczytam jedno ze zdań, gdzie dyrektor potwierdził, że w okresie 22 lat 

pracy tej zainteresowanej osoby, otrzymała ona 7 razy nagrodę dyrektora. Fakt, że nie dostała 

nagrody starosty ani kuratora czy jeszcze wyżej ministra. Jednak 7 razy nagrodę dyrektora 

otrzymała. Jeśli chodzi o to co radny Mazurek podnosił, kto wnioskuje o nagrodę pana 

starosty to z protokołu, który sporządziła pani radna Janina Nicke i pan radny Teodor 

Grobelny, którzy przeprowadzili kontrolę w tej sprawie i dokumenty sprawdzali, rozmawiali 

z zainteresowaną osobą i powiadomili ją, że o nagrodę Starosty mogą występować takie 

organy szkoły jak Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna, Związki Zawodowe i oczywiście 

dyrektor. 

 

Radny L. Mazurek- wszystko się zgadza, ja to rozumiem i akceptuję. Decyzję również. 

Jednak nauczycielka zwraca się i pisze, że nie dostała nagrody starosty. Udokumentowała 

tego, że dostawała nagrodę dyrektora 7 razy jakby poszerza sprawę. Jednak sprawą jest nie 

nagroda dyrektora tylko wyraźnie pisze o nagrodzie starosty. W sekwencji końcowej jest tak 

jak komisja stwierdziła i nie ma żadnych uwag. 

 

Radna B. Włodarczyk – jedno zdanie dodam, że nagroda jest zawsze sprawą uznaniową. 

Wiec może na tym wyrazie „sprawa uznaniowa” się zatrzymamy. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 

bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych, jednogłośnie 

podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr XV/125/15 

 

Ad. pkt 14 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę o przedstawienie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2028. Załącznik nr 16 

do protokołu. 

 

P. T. Fuczyło, główna księgowa – projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2028 dotyczy tylko 

roku 2015. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

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

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

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

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2028. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 
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o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 

bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr XV/126/15 

 

Ad. pkt 15  

P. T. Fuczyło, główna księgowa –przedstawiam projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 17 do protokołu. 

 

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

 

Radny M. Walczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 27 października br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2015 r. w zakresie działania Komisji.  

 

Radny Mariusz Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji 

i Kultury na posiedzeniu w dniu 23 listopada br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. w zakresie 

działania Komisji. 

 

Radny Leszek Bajda, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 19 listopada br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2015 r. w zakresie działania komisji. 

 

Radna J. Nicke, Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

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

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, 

że Rada Powiatu Jarocińskiego jednogłośnie podjęła uchwałę. 

 
Uchwała Nr XV/127/15 

 

Ad. pkt 16 Interpelacje i zapytania radnych 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czy ktoś z Państwa radnych chce złożyć 

interpelację? 

 

Radny T. Grobelny – składam interpelację wraz z radną Janiną Nicke w sprawie usunięcia 

nierówności na drodze powiatowej nr 12 oraz o zamontowanie oświetlenia. Załącznik nr 18 

do protokołu. 

 

Ad. pkt 17 Wnioski i oświadczenia radnych. 

Nikt nie złożył wniosku. 

 

Ad. pkt 18 Wolne głosy 
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Radny St. Martuzalski – miesiąc temu na Komisji Budżetu postanowiliśmy wycofać 

wniosek o uregulowanie stanu prawnego działki przy ul Powstańców. Dostaliśmy informację, 

że ta sprawa wróci na następną sesję. Takie były zapewnienia. Chciałbym wiedzieć dlaczego 

dzisiaj tej sprawy nie ma, skoro była ona tak pilna. Odnośnie informacji na ostatniej Komisji 

Budżetu co do kolokwialnie mówiąc „dziury budżetowej” w spółce szpitalnej. Korzystając 

z okazji, że jest na Sali pan prezes zarządu chciałem uzyskać informacje na ten temat oraz jak 

w kontekście zapowiedzi drugiego expose w sejmie, na której pan Prezes poinformował 

media i społeczność polską, że pełne dofinansowanie będzie, takie są założenia, otrzymają 

tylko publiczne zoz-y, a niepubliczne będą trochę gorzej traktowane. W związku z pierwszą 

informacją, kiedy dowiedzieliśmy się, że 880 tys zł będzie przesunięte w przyszłym roku 

z kontraktu na inne cele czyli, na wypłaty dla pielęgniarek to czy ta druga zapowiedź czy ta 

druga zapowiedź nie jest jeszcze bardziej groźna dla funkcjonowania naszej spółki, naszego 

szpitala. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ja bym nie chciał panie prezesie żeby pan 

się wypowiadał bo to nie czas i nie miejsce. Ja proponuję, żeby pan odpowiedział panu 

radnemu na piśmie. Nie ma czasu i w programie nie ma punktu, żebyśmy się tą sprawą 

zajmowali. 

 

Radny St. Martuzalski – jesteśmy w punkcie wolne głosy i wnioski i  jest na sali prezes 

zarządu, czyli osoba która ma informacje z pierwszej ręki. Chyba dobrze by było, żeby 

wszyscy radni dowiedzieli się o rozmowach i o niebezpieczeństwach, które stoją przed 

spółka. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – będzie jeszcze jedna Komisja Zdrowia. 

Tam zajmiemy się szpitalem. Dzisiaj znając życie, , na tym się nie skończy i nie wyjdziemy 

do rana. Jak będzie panie prezesie , posiedzenie Komisji wspólne i zajmiemy się szpitalem. 

 

P. A. Staniszewska, główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościmi– jeśli chodzi 

o sprawę sprzedaży nieruchomości, Rada Powiatu nie wyraziła zgody, ponieważ projekt 

uchwały nie został pozytywnie zaopiniowany nie przez Komisję. Nie doszło do 

sfinalizowania sprawy. Wnioskodawca zainteresowany był zakupem nieruchomości, z uwagi 

na fakt, że Komisja nie zaopiniowała pozytywnie, domyślił się że Rada Powiatu też nie 

zaakceptuje sprzedaży. Poinformował też, że o fakcie takim, że użytkuje nieruchomość 

dowiedział się w momencie kiedy planował uregulowanie swoich granic, a między innymi 

postawienie płotu, dowiedział się, że nieruchomość nie stanowi jego własności. Zwrócił się 

do powiatu, aby tę nieruchomość nabyć. Wnioskodawca poinformował, że nieruchomość 

użytkuje już 30 lat i będzie próbował uregulować stan prawny w inny sposób. Inna kwestia to 

sprawa bezumownego korzystania. W tej chwili toczy się postępowanie, w celu ustalenia 

odszkodowania jak i okresu za który będzie można użytkownika obciążyć. 

 

 

Ad. pkt 19  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – co roku tradycyjnie zwracam się do 

radnych o składkę na domy dziecka w Dobieszczyźnie i w Górze. To co wspomniał kolega 

Matuszak, proszę radnych, by tam gdzie możliwe pokazywali się. Zaprosiłem poprzez biuro 

i na 50-leciu parafii na 19 radnych było dwóch. Wiem, że nie widzę wszystkich i nie chodzi 

żeby palcem pokazywać. Jeśli dzieje się coś w waszych gminach pojawcie się, to będzie  

radość dla wszystkich. Kolejna sesja 17 grudnia o godzinie 15.00 w Ratuszu. 
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Ad. pkt. 20 Zakończenie obrad. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

zamykam obrady XV Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 17.20. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 

 

Protokołowały :  

Ewa Wielińska 

 

Agnieszka Przymusińska 

 

 


