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Protokół nr XXII/16 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 25 maja 2016 r. w godz. od 15:00 do 17:10 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Obrady XXI 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. 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 

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

XXII sesji Rady Powiatu został Państwu radnym podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji.  

Informuję, że Zarząd Powiatu wniósł autopoprawki do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 – 2028 oraz 

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok. Ponadto zwrócił się o rozszerzenie porządku obrad 

o następujące projekty uchwał: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego dotycząca stanowiska Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozostawienia Jarocina w sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich w okresie programowania 2014 - 2020. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie 

Jarocin prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami publicznymi na 

terenie powiatu jarocińskiego. 

Proponuję, aby te projekty uchwał rozpatrzyć jako punkty 8 i 9, a pozostałe przesunąć o jeden. 

Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? 

Proszę o przegłosowanie zmian do porządku obrad. Kto jest za wprowadzeniem dodatkowych 

punktów proszę o podniesienie ręki? 

Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada przyjęła następujący porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Powiatu. 

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

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXI sesji 

Rady Powiatu. 

5. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016-2017. 

6. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 roku. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jarocińskiego za rok 2015. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego dotycząca stanowiska Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozostawienia Jarocina w sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich w okresie programowania 2014 - 2020. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie 

Jarocin prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami publicznymi na 

terenie powiatu jarocińskiego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. 

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

powiatu na 2016 r. 

12. Interpelacje i zapytania radnych 
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13. Wnioski i oświadczenia radnych. 

14. Wolne głosy i wnioski. 

15. Komunikaty. 

16. Zakończenie obrad. 

 

 

Ad. pkt. 2. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Protokół z XXI sesji Rady Powiatu były 

wyłożone do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22 od dnia 23 maja 2016 r. 

w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie wpłynęły do niego żadne poprawki i uzupełnienia. 

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z obrad XXI sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3. 

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

po 21 sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V Kadencji. W okresie pomiędzy sesjami odbyły się 

4 posiedzenia Zarządu w dniu 28 kwietnia oraz 5,16 i 25 maja. Sprawozdanie stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 14 maja odbył się 1 zakręcony Rajd Rowerowy zorganizowany przez 

nieformalną grupę RoweLOVE – jarocińsko powiatowe, Bibliotekę Publiczną oraz Hufiec ZHP 

Jarocin. Trasa rajdu liczyła 18 km, najmłodszy uczestnik miał 5 lat a najstarszy 71 lat. Ogromne 

brawa dla organizatorów. Mam nadzieję, że ta impreza na stałe zagości na drogach powiatu. Wiem 

już, że w połowie lipca planują kolejny rajd, jeszcze lepszy. Chciałbym nagrodzić osoby najbardziej 

zaangażowane w organizację rajdu rowerowego, które za niespełna 500 zł, własnymi siłami, 

pomysłem i determinacją zrobili przepiękny rajd, w którym uczestniczyło blisko 350 osób. 

Zapraszam p. Kingę Pelec, Martę Pachulską, p. Sławomirę Woźniczkę, p. Zygmunta Malinę oraz 

p. Błażeja Ciesielskiego. Należą im się oklaski. Zachęcam do udziału w kolejnej edycji, ponieważ 

do wygrania będą rowery. W imieniu nas wszystkich gratuluję dyrektorowi Maćkowiakowi. 

W ramach konkursu został wybrany na kolejną kadencję Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych 

w Jarocinie. Życzymy wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów i determinacji. Szkoła się 

wspaniale rozwija. Jeśli będzie tak dalej, to jesteśmy przekonani, że będzie jedną z lepszych w 

województwie jeśli nie w kraju. Wszystkiego dobrego. Kończąc, w imieniu nas wszystkich tu 

obecnych złożę serdeczne życzenia, dużo zdrowia, szczęścia zawodowego i prywatnego 

dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy, który w dniu dzisiejszym obchodzi imieniny. Grzegorz 

Fengler. Wszystkiego najlepszego.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo za przedstawienie 

sprawozdania. Otwieram dyskusję.  

Radny St. Martuzalski – mam trzy pytania. Pierwsze dotyczy inwestycji, które zostały 

rozstrzygnięte. Czy wartości, które zostały nam przedstawione są wartościami netto czy brutto?  

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – to są wartości brutto. 

Radny St. Martuzalski – czyli mamy oszczędności na największym zadaniu. Trzeba będzie  

przewidzieć środki na nieprzewidziane roboty dodatkowe. Jednak jest duża oszczędność. Gratuluje 

takiego efektu przetargowego.  

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – podziękowania dl dyrektor Śmigielskiej i kierownika Piotra 

Banaszaka.  

Radny St. Martuzalski – oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę, kto przygotowuje przetargi. 

Drugie pytanie związane jest z zapowiedzią likwidacji punktu informacji, które funkcjonuje 

w naszym Starostwie. Chcę przypomnieć, że w 2007 roku udało nam się ten punkt pozyskać, jako 
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jeden z 10. Przez te 8 lat wydaje mi się, że wykonał swoje zadanie. Pracownicy wykonali swoje 

zadanie z korzyścią dla beneficjentów, którzy ubiegli się o środki unijne. Mam pytanie, bo 

słyszeliśmy, że osobiście pan Marszałek pofatygował się z informacją o zamiarze likwidacji tego 

punktu. Mam nadzieję, że ta rozmowa nie skończyła się li tylko na poinformowaniu samorządu 

powiatowego o likwidacji, ale zostały przedstawione jakieś argumenty merytoryczne. Tak to 

zawsze się odbywało. Te punkty, które funkcjonowały w województwie wielkopolskim, przy ich 

ocenie było branych kilka parametrów. Nie do przyjęcia jest sugerowanie, że jednym z kryteriów 

było jaki samorząd i jakie legitymacje nosi w powiecie. Nigdy tak się nie odbywało, w tych 

samorządach, w których ani gdy Platforma ani gdy PSL zarządzał. Chciałem się dowiedzieć, jakie 

argumenty zostały przekazane, jakie legły u podstaw takiej decyzji. 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – to nie jest żadna tajemnica, że w Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego władzę sprawuje koalicja PO i PSL. My działamy tu lokalnie, ponad podziałami 

i dla nas najważniejsze jest, żeby walczyć o ten Punkt. Dlatego poprosiłem państwa radnych 

o wstawiennictwo. W tej części poprosiłbym Panią Honoratę Śmigielską, Dyrektor Wydziału 

Rozwoju wraz z panią Ulą Banachowicz o kilka kwestii technicznych, by być precyzyjnym, a nie 

chcę z pamięci pomylić.  

P. H. Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju - nie wiem czy teraz jest właściwe miejsce na 

prezentowanie tego punktu, ponieważ za chwilę w kolejnym punkcie jest rozpatrzenie uchwały w 

tej sprawie. Natomiast jeśli pan radny pyta, to wszystkie punkty informacyjne z siedzib, które 

prowadzi Ministerstwo są audytowane, są oceniane. Pracownicy są szkoleni, certyfikowani. Co pół 

roku odbywają się testy na zlecenie Ministerstwa pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego. 

Pracownicy jeśli chcą dalej pracować muszą te testy zdać pozytywnie. Do tej pory wszystko 

przebiegało pomyślnie. Natomiast również jesteśmy audytowani przez firmy zewnętrzne tzw. 

„tajemniczego klienta”. Temu badaniu podlegają wszystkie punkty na terenie całej Polski. Takie 

badania zostały przeprowadzone i wyniki trafiły do Urzędu Marszałkowskiego i okazuje się, że 

było to na tyle dość restrykcyjne badanie, że tylko 1 z 7 Punktów z sieci wielkopolskiej uzyskał 

wynik pozytywny. Niestety nie nasz. Natomiast wszystkie punkty wystąpiły słabiej niż oczekiwał 

audytor. Z informacji, które posiadam, ale to nie są informacje oficjalne z Urzędu 

marszałkowskiego wynika, że tyle Punktów ma zaniżone oceny, Ministerstwo zdecydowało się na 

obcięcie dotacji na prowadzenie sieci punktów. Nie potrafię powiedzieć dlaczego akurat Jarocin ma 

być likwidowany albo i Gniezno. Oszczędności chyba robione są na sieci, oficjalnie nie mamy 

potwierdzonego.  

Radny St. Martuzalski – wynika z tego panie Starosto, że to pana rola, to pana koledzy obcięli 

fundusze na tego typu punkty. Gdyby tego nie było, to by te Punkty Informacyjne zostały. Prośba 

do pana Starosty, do państwa z PISu, żebyście uderzyli do Ministerstwa, żeby nie obcinano 

środków. Wtedy nie będzie problemu z lokalizacją i pozostawieniem Punktu w Starostwie 

Powiatowym. Jest mi to szczególnie bliskie, ponieważ ja skutecznie lobbowałem za takim 

ulokowaniem tego Punktu, który przez te lata tu funkcjonował.  

P. H. Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju - jest zapis w umowie, że jeżeli punkt dostanie 

ocenę negatywną, to obcina mu się dotacje o 3%. My byliśmy przygotowani na tego typu działania 

czy ruch ze strony Marszałka. Natomiast nie ma mowy, o tym że negatywna ocena przez audyt 

skutkuje rozwiązaniem umowy. To nie jest wskazane, jako przesłanka do obcięcia umowy. Mówi 

się o tym, że jest możliwość obcięcia dotacji o 3 % i na tym powinno się skończyć. 

Radny St. Martuzalski – ustaliliśmy, że zostały obcięte środki przez Ministerstwo i to jest główna 

przyczyna. Jeszcze jedno pytanie odnośnie odstąpienia od zaskarżenia decyzji o zasiedzeniu. Jest to 

drażliwa informacja. Jak państwo pamiętacie dotyczy pośrednio jednego z radnych tej Rady. 

Spokrewnienie tych osób, które wystąpiły o kupno nieruchomości przyległej do ich nieruchomości. 

Na sesji, kiedy zapytaliśmy, na jakiej podstawie została dokonana wycena, uchwała została zdjęta. 
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Dzisiaj się dowiadujemy, że odstąpiono od zamiaru kupna, nikt nie był przecież przeciwko 

zakupowi. Ponadto dowiadujemy się, że po pierwsze że ta nieruchomość została przejęta poprzez 

wnioskodawców poprzez zasiedzenie. Powiat dla przejrzystości sprawy powinien do końca skarżyć 

ta decyzję, żeby nie pozostawić cienia złudzeń, że nie dochodzi do żadnej do kolizji. Jestem 

zdziwiony, że powiat nie skorzystał z tego rozwiązania, bo sprawa została by rozstrzygnięta przed 

sądem. 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – z tego co pamiętam to i Rada i Zarząd Powiatu chciał w 

sposób cywilizowany sprawę rozwiązać. Z tego co kojarzę to najwięcej oburzenia czy zadziwienia 

Pan wykazywał w trakcie sesji. Natomiast niech pan powie jak może Zarząd Powiatu czy Rada  

odpowiadać za działania, które podjęli wnioskodawcy, kiedy sprawa nabrała takiego a nie innego 

wymiaru. Ja poproszę pana mecenasa o przestawienie swojej opinii prawnej, na podstawie której 

taka a nie inna decyzje powzięliśmy. System prawny jest systemem zamkniętym, są procedury. Jak 

jesteśmy na bocznicy, z której nie ma wyjazdu to nie wyjedziemy.  

P. T. Kuderski Radca Prawny – przygotowałem opinie prawną dla Zarządu, w której 

wykazywałem, że wnoszenie apelacji w tej sprawie jest niecelowe, z uwagi na to, że 

w postepowaniu dowodowym w oparciu o dowody powołane przez wnioskodawców zaszły 

ustawowe przesłanki do nabycia tego gruntu przez zasiedzenie z mocy prawa w skutek 

długoletniego użytkowania, w charakterze samoistnego posiadania. Wszyscy świadkowie powołani 

przez wnioskodawców w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, co potwierdził sąd w 

uzasadnieniu, wykazali że ten grunt był w posiadaniu samoistnym wnioskodawców, dlatego 

wnoszenie apelacji w tej sprawie wobec braku argumentów merytorycznych, jest niecelowe i wiąże 

się z kosztami z zastępstwa procesowego. Dlatego jeżeli pan radny chce mogę przedstawić opinię 

Panu Radnemu.  

Radny St. Martuzalski - oczywiście podnosiłem tą kwestię, chodziło o to na jakiej podstawie 

sporządzono wycenę. Nie potrafił nam wtedy nikt odpowiedzieć. Natomiast zdaję sobie sprawę 

natomiast ta sytuacja jest specyficzna i dla czystości sytuacji, uważam że Rada, Zarząd powinna 

być świętsza od żony Cezara. W takich sytuacjach, gdzie decydują radni powinniśmy  kierować się 

litera prawa i pokazać, że staramy się tego typu kwestie rozwiązać dokładniej niż w innych 

przypadkach. 

Ad. pkt. 4. 

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

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXI sesji Rady 

Powiatu. Jako Przewodniczący przyjmuje w każdy czwartek od godziny 9.45 przez mniej więcej 

godzinę. Tam spotykam się z interesantami, którzy często korzystają ze spotkania. Miałam jedno 

spotkanie z jedną osobą, która stanęła w obronie lekarzy, konkretnie jednej pani doktor.  

 

Radny L. Bajda – przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, które stanowi załącznik nr 6 

do protokołu.  

 

Radny J. Zegar – jako Wiceprzewodniczący Rady w dniu 1 maja reprezentowałem Radę na 

uroczystościach w Mieszkowie, natomiast w dniu 12 maja z okazji Dnia Strażaka wziąłem udział 

w uroczystościach w Państwowej Straży Pożarnej. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – skoro jest punkt, jeśli ktoś chce zabrać głos to 

bardzo proszę, a jak nie chce, to nie musi. 

 

 

 

 



5 

 

Ad. pkt. 5 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt to zapoznanie się z ofertą szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016-2017. Proszę dyrektorów szkół o krótkie przedstawienie 

informacji. 

 

P. T. Kosiński – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących -  informacja stanowi załącznik 

nr 7 do protokołu. 

 

P. M. Sobczak – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 -  informacja stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

 

P. W. Bierła – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 -  informacja stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

P. Sł. Adamiak – Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach -  

informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

P. G. Maćkowiak – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych -  informacja stanowi załącznik nr 11 

do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję, czy do przedstawionych informacji 

ktoś z państwa radnych zabierze głos? 

 

Radny L. Bajda – są ciekawe oferty i jest zainteresowanie z innych gmin np. Gminy Koźmin 

Wlkp. w powiecie krotoszyńskim, z Gminy Dobrzyca w powiecie pleszewskim, oraz w Gminie 

Nowe Miasto w powiecie średzkim ofertami z naszych szkół. Warto to docenić z tego powodu, że 

subwencja oświatowa idzie konkretnie za uczniem. Z ostatnich rozmów z niektórymi mieszkańcami 

Gminy Nowe Miasto dowiedziałem się, że oni by chcieli nawet powrotu do Powiatu Jarocińskiego.  

 

Informacje zostały przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

Ad. pkt. 6 

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

porządku obrad. Pan Grzegorz Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przygotował 

informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 roku. Informacja stanowi załącznik 

nr 12 do protokołu. Radni informację otrzymali wcześniej i mogli się z nią zapoznać. Czy są jakieś 

pytania do Dyrektora Fenglera? 

 

Nie widzę.  

Stwierdzam, że Rada Powiatu sprawozdanie przyjęła.  

 

Ad. pkt. 7 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – w punkcie tym porządek obrad przewiduje 

ocenę zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jarocińskiego za rok 2015. 

Poproszę p. Przemysława Masłowskiego, Dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie 

o przedstawienie informacji. 

 

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR w Jarocinie – omówił zasób pomocy społecznej dla Powiatu 

Jarocińskiego za rok 2015. Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – otwieram dyskusję. 
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Radny St. Martuzalski – mam kilka pytań dotyczących nakładów i ilości rodzin oraz dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych. Z danych, które otrzymaliśmy wynika, że nic się nie 

zmienia. Czy wynika to z takiej przyczyny, że nie ma chętnych na to, żeby tworzyć rodziny 

zastępcze, czy nie ma takich dzieci, czy panu dyrektorowi nie chce się więcej szukać. Jakaś 

przyczyna musi być, że mamy constans od dwóch lat.  

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR w Jarocinie - jeśli chodzi o rodziny zastępcze, to 

zainteresowanie jest na poziomie bardzo znikomym. W roku zdarza się jedna, dwie rodziny, które 

są chętne żeby przyjąć dzieci jako rodzina zastępczą. Te przepisy się troszeczkę zmieniły. Kiedyś 

było o tyle łatwiej, że rodzina chcąc być rodziną niespokrewnioną, z reguły chce być rodziną 

zawodową. Niestety większość nie przechodzi szkolenia i kwalifikacji z różnorodnych przyczyn. 

Nie my oceniamy, ale ośrodek adopcyjny z Leszna ocenia rodziny kandydackie. Jeśli nie 

przechodzą, to my nie możemy ich kwalifikować jako kandydatów na rodziny zastępcze. Tendencja  

jest dosyć zniżkowa. W tym roku mamy tylko jedna rodzinę, która chciałaby być rodziną zastępczą. 

Podpisaliśmy umowę z PCPR w Krotoszynie, który organizuje szkolenie na rodziny zastępcze i tam 

rodzinę wysyłamy. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie, to bardzo chętnie rodziny niespokrewnione 

zostałyby rodzinami zawodowymi. Jednak by zostać zawodową rodziną zastępczą trzeba spełniać 

pewne kryteria. Jeśli nie spełniają ich, to nie nią nie zostają. Jeśli chodzi o potrzeby powiatu , to 

bardzo potrzebne są rodziny pomocowe. Wiąże się to z tym, że rodziny zawodowe mogą być 

urlopowane. Wtedy trzeba zapewnić opiekę dzieciom i takich rodzin pomocowych nie mamy. 

Również nie mamy rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego. Również tutaj ze strony rodzin 

zastępczych nie ma zainteresowania.  

Radny L. Mazurek – w sprawozdaniu jest pokazane, że my ośrodków dla cudzoziemców nie 

mamy, ale to nie jest wymiksowane, tylko jest zero, bo nie mamy. Czy powiat jako samorząd, 

gdzieś zgłaszał, że my takiego ośrodka nie chcemy mieć, czy jak to wygląda?  

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR w Jarocinie  - jeśli chodzi o cudzoziemców to powiat może ich 

przyjąć. Dwa lata temu mieliśmy cudzoziemca z Syrii i obsługiwaliśmy go. Dostał dofinansowanie 

na naukę języka polskiego. Mieliśmy taki jeden przypadek w 2014. W kolejnych latach nie zdarzył 

się żaden tego typu przypadek. Nie jest to rzecz tworzona przez powiat, tylko jest to zadanie 

państwa. Jeśli byłaby taka potrzeba ulokowania obcokrajowców do takich ośrodków to w takiej 

sytuacji w pierwszej kolejności wojewoda by działał. My mając tego jednego Syryjczyka na terenie 

musieliśmy wystąpić do Wojewody, a Wojewoda występował do Ministerstwa żeby człowieka 

zweryfikować. Jest to dosyć długa procedura.  

Radny St. Martuzalski  - z tego co usłyszeliśmy wynika, że jest potrzeba, bo dzieci jest sporo, 

które oczekują na przyjęcie przez rodziny zastępcze, natomiast nie ma chętnych. Moje pytanie 

dotyczy akcji informacyjnej, promującej, ale nie wśród osób, które się zgłaszają, bo to są osoby 

zdecydowane. Dotyczyło to jednej czy dwóch rodzin, które były zdecydowane i zostały skierowane 

na szkolenie. Mam pytanie czy są prowadzone akcje odnośnie propagowania rodzicielstwa 

zastępczego wśród społeczeństwa. Jeżeli nie prowadzi się tego typu przedsięwzięć to trudno 

oczekiwać, że będą się zgłaszały osoby, które być może nawet nie wiedzą, że tak można.  

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR w Jarocinie - w momencie kiedy mamy chętne osoby do 

przeszkolenia informujemy również w prasie, że zamierzamy zorganizować szkolenie. Po to żeby 

„produkować” rodziny zastępcze, na które my do końca nie mamy wpływu, bo w momencie kiedy 

rodzina otrzymuje certyfikat, że jest rodziną zastępczą czy to niespokrewniona czy zawodową, my 

jako PCPR nie mamy żadnej możliwości, żeby dane dziecko które potrzebuje opiekę, żeby je 

umieścić w tej rodzinie. Niestety to rodzina wybiera sobie dziecko. Potrzeby byłyby takie, żeby 

móc umieścić dziecko w danej rodzinie.  
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Radny St. Martuzalski  - narzucano w innym systemie. Życzyłbym takich sytuacji, żeby urzędnicy 

panu narzucali co ma pan robić i czyimi dziećmi się zajmować. To jest tak delikatna materia. 

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR w Jarocinie - możemy produkować kandydatów, ale te osoby 

przeszkolone nie zapewniają, że możemy te dzieci umieszczać w tych rodzinach. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – nie widzę więcej pytań. Stwierdzam, że Rada 

Powiatu sprawozdanie przyjęła.  

Ogłaszam 20 – minut przerwy. W trakcie przerwy posiedzenie muszą odbyć Komisje Budżetu 

i Rozwoju oraz Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Po przerwie Rada zachowuje quorum i jest nadal władna do podejmowania prawomocnych 

rozstrzygnięć. 

 

Ad. pkt 8 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – rozpatrzymy projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego dotycząca stanowiska Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozostawienia Jarocina 

w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w okresie programowania 2014 - 2020. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Przed chwilą na posiedzeniu Komisji 

p. Urszula Banachowicz przedstawiła projekt uchwały. Czy ktoś z państwa radnych pragnie zabrać 

głos do projektu uchwały? 

 

P. M. Walczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja Zdrowia 

i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

P. M. Małynicz, Przewodniczący komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu i Rozwoju na 

posiedzeniu w przerwie sesji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do głosowania. Kto z państwa 

radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Uchwała dotycząca stanowiska Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie pozostawienia Jarocina w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 

Europejskich w okresie programowania 2014 - 2020 została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXII/170/16 

Ad. pkt. 9 

Kolejny punkt to rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

powierzenia Gminie Jarocin prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami 

publicznymi na terenie powiatu jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu. Na posiedzeniu w przerwie sesji p. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg przedstawiał 

projekt uchwały. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji. 

 

P. M. Małynicz, Przewodniczący komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

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

z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

 

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Wszyscy głosowali „za” podjęciem uchwały. 

Uchwała Nr XXII/171/16 
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Ad. pkt. 10 

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

zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2016-2028. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Przedstawił również 

autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2028. Autopoprawki do 

projektu uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

P. M. Małynicz, Przewodniczący komisji Budżetu i Rozwoju – projekt uchwały wraz 

autopoprawkami został przez Komisje Budżetu zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do głosowania. Kto jest za 

przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

 

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

Uchwała Nr XXII/172/16 

 

Ad. pkt. 11 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – rozpatrzymy projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 18 do protokołu wraz z autopoprawką do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie zmian budżetu powiatu ma 2016 r. Autopoprawki do projektu uchwały stanowi załącznik 

nr 19 do protokołu. 

Czy ktoś z państwa radnych chce zadać pytanie do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie 

Komisji. 

 

P. L. Bajda, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Komisja Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska opiniowała projekt uchwały w dniu 18 maja i stwierdza, że po stronie 

dochodowej budżet zwiększa się w dziale ochrona środowiska o kwotę 30.000 zł pochodzące m. in. 

z opłat i kar i pieniądze rozdysponowane są na zadania związane z ochroną środowiska i dlatego 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

P. M. Walczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – projekt uchwały 

został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

P. M. Małynicz, Przewodniczący komisji Budżetu i Rozwoju – powyższy projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję. 

 

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

zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – głosujemy. Kto jest „za” podjęciem uchwały 

proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. 

Rada w obecności 19 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę. 

Uchwała Nr XXII/173/16 

Ad. pkt. 12 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy ktoś z państwa radnych chce złożyć 

interpelację lub zapytanie. Nie widzę . Przechodzimy do kolejnego punktu. 



9 

 

 

Ad. pkt. 13 
Nikt nie złożył wniosku i oświadczenia. 

 

Ad. pkt. 14 

Nikt nie zabrał głosu w pkt. wolne głosy i wnioski. 

 

Ad. pkt. 15. Komunikaty. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – informuję, że w dniu 12 maja do 

Przewodniczącego Rady Powiatu oraz do Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych wpłynęło pismo od pracowników Działu Fizjoterapii Szpitala Powiatowego 

w Jarocinie w sprawie niskich wynagrodzeń. Pismo było omawiane na wczorajszym wspólnym 

posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Rozwoju. Obecny był 

p. Marcin Jantas Prezes Spółki „Szpital Powiatowy”, który złożył wyjaśnienia. Proponuję, aby 

w odpowiedzi na pismo poinformować, że pan Prezes zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia 

w sprawie sytuacji w środowisku medycznym spowodowanej decyzją Ministra gwarantującą wzrost 

wynagrodzenia pielęgniarek i położnych i otrzymał odpowiedź od Dyrektora Departamentu Dialogu 

Społecznego Ministerstwa Zdrowia, że trwają intensywne działania w kierunku wypracowania 

rozwiązania systemowego regulującego wynagrodzenia w służbie zdrowia. Czy państwo radni 

akceptują moją propozycję. 

 

Radny St. Martuzalski – w kontekście tych protestów, które się odbywają w środowisku 

pielęgniarek, między innymi w Centrum Zdrowia Dziecka. Czy nie ma takiego zagrożenia 

w naszym szpitalu?  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę o odpowiedź pana prezesa Jantasa. 

 

P. M. Jantas, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy” – w mojej ocenie nie ma takiego zagrożenia. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – informuję, że w miesiącu czerwcu spotkamy 

się dwa razy. O terminach poinformuję w stosownym czasie. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu - chciałbym Państwa zaprosić 12 czerwca w Kościele o.o. 

Franciszkanów o godz. 12 odbędzie się msza z okazji 1050 lecia Chrztu Polski. Wtedy również 

nastąpi poświęcenie ołtarza św. Franciszka. Jest to święto parafii, jest odpust. Odbędzie się również 

koncert zespołu Zayazd pana Lecha Makowieckiego od godz. 17.00 do 18.15. Po tym wszystkim 

Franciszkanie zapraszają na grilla. 

 

Radny J. Zegar – proszę radnych Klubu Ziemia Jarocińskiej, PIS oraz PSL o pozostanie po sesji.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – właściwa sesja absolutoryjna odbędzie się 23 

czerwca o godz. 15.00, a nadzwyczajną, o ile będzie to podam w czerwcu. 

 

Ad. pkt. 15 

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

obrady XXII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 17.10 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 

Protokołowały :  

Ewa Wielińska  

Agnieszka Przymusińska 


