
  

1 

 

Protokół nr XXIV/16 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w godz. od 15:00 do 17:10 

w sali posiedzeń Ratusza w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Obrady XXIV 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 

XXIV sesji Rady Powiatu został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji. Informuję, 

że Zarząd Powiatu w dniu dzisiejszym 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 Zarząd z uwagi na konieczność 

przeprowadzenia konsultacji z Wójtem i Burmistrzami Gmin wchodzących w skład Powiatu, 

zwrócił się o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie powierzenia 

Gminie Jarocin wykonania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

terenie Powiatu Jarocińskiego. 

W związku z powyższym po wycofaniu pkt. 15 z porządku obrad pozostałe punkty otrzymają 

numer niższy o jeden. 

Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? 

 

Radny J. Zegar – prosiłbym, aby w systemie E – Sesja przy głosowaniu nad uchwałami  

w punktach 12 i 13 ustawić głosowanie imienne. 

 

Rada propozycję przyjęła.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Proszę o przegłosowanie zmian do porządku 

obrad. Kto jest za wprowadzeniem dodatkowych punktów proszę o podniesienie ręki? 

Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 24 sesji Rady Powiatu. 

 

CZĘŚĆ I 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad XXII i XXIII sesji Rady Powiatu. 

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

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

Rady Powiatu. 

5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 

2015 rok. 

6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok. 

7. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia. 

8. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok wraz 

z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego. 



  

2 

 

9. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego 

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok. 

10. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2015 r. 

11. Dyskusja. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Jarocińskiego za 2015 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu absolutorium.  

 

CZĘŚĆ II 

 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki pod firmą „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału 

zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028 wraz z autopoprawkami. 

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

powiatu na 2016 r. wraz z autopoprawkami. 

17. Interpelacje i zapytania radnych.  

18. Wnioski i oświadczenia radnych.  

19. Wolne głosy i wnioski. 

20. Komunikaty. 

21. Zakończenie obrad. 

 

 

 

Ad. pkt. 2  

Protokoły z 22 i 23 sesji Rady Powiatu były wyłożone do wglądu w Starostwie Powiatowym, 

w Wydziale Organizacyjnym i Bezpieczeństwa – p. 22 od dnia 20 czerwca 2016 r. w godzinach 

urzędowania. Do dnia sesji nie zostały do niego zgłoszone żadne poprawki i uzupełnienia. 

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokoły z obrad 22 i 23 sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3. 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński - przedstawił „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu 

po 22 sesji Rady Powiatu”. Załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję za wystąpienie. Czy ktoś z Państwa  

radnych pragnie zabrać głos w sprawie przedłożonego  sprawozdania?  

Otwieram dyskusję. 

 

Radny St. Martuzalski – do tej pory informacje o zamiarach zburzenia pałacu w Kotlinie 

przyjmowałem jako żart. Dzisiaj z ust pana Starosty słyszymy, że to nie jest żart tylko poważne 

zobowiązanie samorządu Powiatu Jarocińskiego, aby burzyć zabytek. Gratuluję, bo chciałem 

przypomnieć, że to samorząd powiatowy jest z mocy ustawy zobowiązany do dbania o to, co 

pozostawili nam nasi przodkowie. Można mówić, że stan obiektu jest zły. Kolokwialnie powiem 

„widziały gały co brały”. Panowie żeście kupili ten obiekt iw tym momencie trzeba było się 
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zastanowić, czy niezbyt dużym obciążeniem dla samorządu powiatowego będzie odtworzenie tego 

zabytku. Z informacji z ostatnich dni widzę, że to jest taki zwyczaj.  

Gmina nie może poradzić sobie z amfiteatrem to jedyny pomysł zburzyć. Powiat Jarociński nie 

potrafi sobie poradzić z zabytkiem umiejscowionym na nieruchomości powiatu a więc zburzyć. z 

pan przykład ze swojego pryncypała to gratuluję. Jestem ciekawy, co dalej będziecie chcieli 

zburzyć. Jeszcze jedno pytanie, bo świadczy to o ogromnym bałaganie w Zarządzie. Ciekawe, 

kiedy doszliście do wniosku, że uchwałę o transporcie drogowym trzeba skonsultować z gminami. 

Wstawiacie ten punkt do porządku obrad i nagle na Komisji Rozwoju okazuje się, że nie było to 

konsultowane z gminami. To jest kolejny dowód na bałagan i jaki dzieje się w tej chwili w 

samorządzie powiatowym. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – serdecznie zapraszam, czy ze mną czy z dyrektorem 

Krawcem, zabytek można obejrzeć, bo to są ruiny zagrażające osobom przebywającym w obszarze 

tego obiektu. Nie stać nas żeby zainwestować 20-30 mln zł by odtworzyć obiekt. Te zgliszcza są 

ogrodzone i jest ograniczony do nich dostęp. Mamy inne plany na ę, ale zobaczymy jak to wszystko 

się ułoży.   

Drugie pytanie, to wolne głosy są później, możemy podyskutować. Jednak po to jest Zarząd, są 

kluby radnych, którzy sprawują odpowiedzialność, żeby pewne rzeczy analizować i ustalać. Tu ma 

pan błędne informacje, bo przyjęty jest plan transportu zbiorowego publicznego na terenie Powiatu 

jarocińskiego, gdzie naniesione są wszystkie linie, szlaki komunikacyjne i szczegółowe informacje 

na cały powiat. Chcemy na roboczo technicznie przedyskutować z włodarzami wszystkich gmin 

pewne rzeczy związane z zakresem, częstotliwością i finansami, żeby nie było żadnych 

wątpliwości, kiedy będziemy procedować ten temat na sesji.  

 

Radny St. Martuzalski – zgadzam się, że należałoby wcześniej z gminami przegadać, 

podyskutować o dofinansowaniu, ale tego nie było. Najpierw punkt wprowadzono, a dzisiaj sami 

stawiacie sobie ocenę poprzez chaotyczne wprowadzanie i zdejmowanie punktu bez uzasadnienia. 

Te rozmowy można było przeprowadzić wcześniej. Taka rzecz nie powinna mieć miejsca w czasie 

obrad Rady Powiatu.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Zarząd zwrócił się do przyjaciół z klubu 

radnych PSL, wysłuchał naszych opinii i na wniosek tych 16 ludzi doszliśmy do wniosku, że 

najpierw porozmawiamy z wójtami, burmistrzami. Zarząd ma prawo dawać propozycje i to uczynił. 

Kolejna rzecz, nie było kolegi Karola Matuszaka na otwarciu Domu w Kotlinie. W dniu 

dzisiejszym wręczę statuetkę nadania Domowi Pomocy Społecznej w Kotlinie imienia Marii 

Kaczyńskiej dla Przewodniczącego Rady. Pragnę jeszcze dodać, że najważniejszą decyzje podjął 

Zarząd poprzedniej kadencji w osobie Starosty Mikołaja Szymczaka, Wicestarosty Mirosława 

Drzazgi, członka Zarządu Zbigniewa Kuzdżała, Członka Zarządu Przemysława Musielaka i mojej 

osoby. Największy bój. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć gdzie widnieje podpis pod 

dokumentem zakupu Kotlina w życiu byśmy tego nie zrobili, gdyby nie determinacja tamtego 

Zarządu. Wiem jakie były chore dyskusje. Dzisiaj mamy swój Dom.  

 

Ad. pkt. 4. 

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

Powiatu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję jeszcze raz Zarządowi tamtej kadencji 

za determinację, radnym za uchwały, za to że się nie bali i zagłosowali. Kiedy miałem przyjemność 

oprowadzać panią posłankę Lichocką, mówiła, że nie sądziła, że to jest taki piękny obiekt. Goście 

myśleli, że to będzie jakiś maleńki domek. Nie spodziewali się, że powiat może taki piękny obiekt 

postawić. Z dumą oprowadzałem i wysłuchiwałem. Chcę przypomnieć, że wraz z Wojewodą 

gościliśmy pana senatora Andrzeja Wojtyłę, posła Jana Mosińskiego, Piotra Kaletę, Joannę 
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Lichocką i Tomasza Ławniczaka. Krótko po tym wydarzeniu na stronach poselskich zauważyłem 

zdjęcia naszego Kotlina. Mamy jednego garba prawnego, który mówi, że Dom jest do 100 osób i 

więcej nie może. Rozmawialiśmy z senatorem Andrzejem Wojtyłą, że to trzeba zmienić, żebyśmy 

mogli maksymalnie 150 osób zasiedlić. Z nimi to zrobimy. Dziękuję koledze Mirkowi Drzazdze za 

Jubileusz 1050 Chrztu Polski. Dobrze, że to było rozłożone w czasie. Była msza odpustowa, 

poświęcenie ołtarza św. Franciszka i koncert zespołu Zayazd. Druga rzecz również dzięki p. 

Drzazdze wyjazd do Warszawy i Belwederu we wtorek z uczniami z ZSO, z dyrektorem Kosińskim 

i koleżanką Durczak, nauczycielką historii. Dwudziestu uczniów miało przyjemność w Pałacu 

Prezydenckim wysłuchać lekcji historii przez dyrektora ambasady węgierskiej na temat wydarzeń w 

Polsce w 1956 r. Później ogromna gościna, zwiedzanie Belwederu. Krótko po naszym wyjeździe, 

nasza obecność była widoczna na stronie prezydenta RP. Panie Stanisławie, za waszego prezydenta 

jak żyję nie mogłem Belwederu zobaczyć, a nasz prezydent proszę popatrzeć. To jest sprawozdanie 

Przewodniczącego Rady i proszę o trzeci puchar Przewodniczącego Rady. 12 drużyn, proste 

chłopaki, co chcą kopać piłkę. Organizatorem jest młody chłopak, powołał AZS Zalesie i od tego 

się zaczęło.   

Nie ma teraz dyskusji, więc nie udzielam głosu.  

 

Radny St. Martuzalski – Pana obowiązkiem jest nie dzielić społeczeństwa i nie ma żadnego mój 

prezydent czy wasz. Prezydent obojętnie jak by się nazywał, który był wybierany w wolnej Polsce 

był moim i naszym prezydentem. Pana dzielenie, że dzisiaj jest nasz prezydent a wczoraj był wasz 

jest nieprzyzwoite. Nie życzę sobie, aby Pan w przyszłości dzielił Polaków.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – co w słowie nasz. To oznacza, że nasz 

prezydent, czyli nas wszystkich. Poprosiłem Ministra Kotarskiego, ponowiłem zaproszenie 

prezydenta naszego, i pana i mego. Pan prezydent bez względu czy wygra wybory czy nie wygra 

chce przyjechać. 

 

Radny L. Bajda – przedstawił sprawozdanie z działalności Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 5 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do kolejnego punktu, 

zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Poproszę pana Starostę. 

 

P. Bartosz Walczak, Starosta Jarociński – technicznie przeprowadzimy to w ten sposób, że 

najpierw pan Skarbnik przedstawi sprawozdanie, a ja później dopowiem kilka zdań. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – w imieniu Starosty jarocińskiego i Zarządu Powiatu 

przedstawił realizację budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok w formie prezentacji 

multimedialnej. Prezentacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

P. Bartosz Walczak, Starosta Jarociński – Wysoka Rado, Szanowni Państwo pozwólcie, że 

w imieniu własnym i całego Zarządu serdecznie podziękuję drużynie powiatowej. To nie jednostki 

„Lewandowski, Błaszczykowski” i inne tego typu osobistości decydują jak wypadamy na turnieju, 

ale cała drużyna i zaplecze, którego na boisku nie widać. Szanowni państwo bardzo dziękuje 

wszystkim urzędnikom, kierownikom, dyrektorom, p. Skarbnikowi, wszystkim naszym 

pracownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych, Zarządowi, radnym. Życzę, abyśmy tak 

trudny budżet postarali się powtórzyć w przyszłości. To nie będzie łatwe, ale jeśli będziemy sobie 

stawiać poprzeczkę tak wysoko i dążyć jak najlepiej realizować, to będziemy mogli robić wspaniale 

rzeczy. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. 
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Ad. pkt. 6  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zapoznamy się ze sprawozdaniem finansowym 

Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił, w formie prezentacji multimedialnej, 

sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok. Prezentacja stanowi załącznik nr 

10 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 7 

P. A. Staniszewska, Zastępca Kierownika Referatu Geodezji i GospodarkiNieruchomościami– 

przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu Jarocińskiego na dzień 31.12.2015 r. Informacja 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Ad. pkt. 8 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Dodał, że opinia RIO jest 

pozytywna. 

 

Ad. pkt. 9 

P. B. Włodarczyk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jarocinie za 2015 rok. 

Wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Komisja stwierdziła, że Zarząd przykładał wiele 

uwagi do prawidłowego realizowania planu dochodów i wydatków analizując na bieżąco stopień 

ich wykonania. Wobec tego wniosek o udzielenie absolutorium jest słuszny i uzasadniony. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił informację o udzielonych w ubiegłym roku 

przez Zarząd pomocy. Zgodnie z uchwałą w sprawie umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty 

zostały zrealizowane trzy rozłożenia na raty. Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 10 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2015 r. Pismo 

stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 11 

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

 

Radny L. Mazurek – cierpliwie doczekałem się dyskusji. Pierwsze dwa zdania dygresji, odnośnie 

dzieci przebywających u Pana Prezydenta. U poprzedniego p. Mazurek i p. Chodorowska również 

były z uczniami w Belwederze, były w Sejmie i również zostały poczęstowane na koszt kancelarii 

obiadem. Mam pytanie do pani przewodniczącej komisji rewizyjnej. Wszystko wygląda dobrze i 

bardzo dobrze. Jedna rzecz nie została dokończona. Na którejś sesji radni obligowali Komisję 

Rewizyjną do sprawdzenia zarzutów, które formułowało RIO do Zarządu Powiatu odnośnie 

nieprawidłowości w naszych szkołach. Nic na ten temat nie wiadomo. Następna krótka dygresja do 

wypowiedzi pana Skarbnika odnośnie podziękowania, że szpital powiatowy płaci obligacje płaci w 

terminie. Jednak trzeba zaznaczyć, że pieniędzmi samorządowymi. Trzeba Radzie Powiatu 

podziękować, że te 1,2 mln zł rocznie daje, by szpital mógł obligacje spłacać.  
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Radna B. Włodarczyk - na poprzedniej sesji wspominałam, że w tym dniu przekazałam pismo od 

Komisji Rewizyjnej, które zostało skonstruowane na podstawie rewizji. W dzisiejszym porządku 

obrad Pan Przewodniczący poinformuje nas, co zostało zrobione. Oprócz tego mam przy sobie 

pismo, my jako Komisja Rewizyjna skierowaliśmy do Pana Przewodniczącego.  

 

Radny T. Grobelny - w imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, trzech 

członków klubu pracowało intensywnie w pracach Komisji Rewizyjnej i podzieliło zdanie całej 

Komisji Rewizyjnej. Wątpliwości zostały rozwiane i wyjaśnione pisemnie przez poszczególne 

Wydziały, które Komisja przyjęła. Klub Radnych PSL będzie głosował za udzieleniem 

absolutorium za 2015. Nie znaczy to jednak, że Klub nie będzie miał propozycji do dalszego 

projektu budżetu, który będziemy projektować jesienią. Będziemy proponował konstruktywne 

rozwiązania do przyszłorocznego budżetu. 

 

Radny J. Zegar - na posiedzeniu Klubu Ziemi Jarocińskiej PIS i PSL głęboko przeanalizowano 

realizację budżetu za 2015rok. Zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

przedstawiono opinię Komisji Rewizyjnej przez przewodniczącą p. Włodarczyk i stwierdzono, że 

Zarząd pracował sumiennie i z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem dla dobra naszego 

powiatu. Klub Ziemi Jarocińskiej PIS i PSL jako koalicja będą głosować za udzieleniem 

absolutorium. 

 

Radny St. Martuzalski - dzień szczególny w corocznych pracach samorządu, jeden  

z najważniejszych, bo kwitujemy to, co zostało zaprojektowane przez samorząd powiatowy i to, co 

zostało zrealizowane przez Zarząd Powiatu. Po głębokiej analizie można by powiedzieć, należałoby 

zagłosować „za” jeżeli są wnioski Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej, jest to 

skwitowanie finansowe budżetu i ta odpowiedz powinna być jasna i czytelna. Tak do końca nie 

może być i nie jest, bo jest ten czynnik polityczny. Oceniamy również zasadność wydatkowania 

środków i tutaj mamy wiele obiekcji. Nie będę mówić o takich banalnych rzeczach jak zasadność 

wycieczki do Turcji. W ocenie budżetu ta pozycja została zrealizowana zgodnie z przepisami. 

Uważam, że pan starosta czy jego pryncypał będzie musiał złożyć wniosek do prokuratury  

o naruszenie w ocenie tych panów przepisów związanych z wykonaniem budżetu. Przypominam, że 

miałem wyjątkową okazję i zaszczyt piastować urząd burmistrza i byłem jedynym w Polsce, który 

w trakcie krótkiej trzyletniej kadencji dwukrotnie nie otrzymał skwitowania, czyli podsumowania 

realizacji budżetu. To, co stało się podstawą zarzutów, państwa kolegów, z resztą tu siedzi radny 

gminny, pan Lamprecht, który również był za nieudzieleniem absolutorium, było wyemitowanie 

obligacji i uzyskanie w tym roku budżetowym nadwyżki. Był to zarzut, który kwalifikował się  

do prokuratury. Pan Starosta pamięta, bo wypowiedź na portalu Ziemia Jarocińska w tym zakresie 

również była. Liczę, że jeżeli jest państwa takie stanowisko, że również tym razem w swojej 

sprawie wystąpicie do prokuratury, aby zbadała zasadność takiego postępowania. Faktem jest, że 

rok był szczególny i wyjątkowy. Musimy pamiętać, że rok 2015 to był rok zamykający 

perspektywę 2007 - 2014 i te środki, które udało się pozyskać i chwała za to, na zrealizowaną, 

zrefinansowaną inwestycję „przebudowa wiaduktów” proszę sobie przypomnieć, że pochodziły  

z programów unijnych marszałkowskich. To za decyzją pana marszałka województwa 

wielkopolskiego, który nie jest z pana opcji, zostały Powiatowi Jarocińskiemu w tak dużej kwocie 

przyznane. Ja mam pytanie, bo dzisiaj i należy się cieszyć, że takie decyzje pozytywnie wpłynęły  

na realizację budżetu, ale co by było, gdyby tych środków nie udało się pozyskać. Wtedy obligacje, 

które zostały uchwałą Rady wskazane, jako środki do uzupełnienia deficytu, byłyby skonsumowane 

w tym roku na poziomie 50 %. Chce pokazać w tej sytuacji, że przy konstrukcji budżetu nikt nie 

miał pewności, nie miał nawet informacji, że taka szansa się pojawi przed powiatem jarocińskim. 

Pan Skarbnik, mnie również w którymś roku budżetowym zapewniał, że był to rok wyjątkowy.  

Tak jest, my często zakładając działania przy tworzeniu budżetu nie jesteśmy w stanie przewidzieć 

pozytywnych rozstrzygnięć, które mogły się pojawić na przestrzenie roku. Takich pozytywów  

w tym roku ja nie dostrzegam. Tu jest też następna wątpliwość, w odróżnieniu do kolegi z PSL, nie 
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będę mówił, że zagłosujemy za, a później jak będzie budżet robiony to coś dostaniemy.  

Nie. Jeszcze uwaga na koniec, wydatki majątkowe, o których mówił Pan Skarbnik, były  

na poziomie 12 mln zł. Musimy pamiętać, że około 12 % z tej kwoty to są wydatki, które zostały 

przekazane panu prezesowi, jako objecie udziałów. Nie były wszystkie wprost wbudowane w DPS, 

w szkoły, w drogi. One były na objecie udziałów za inwestycję, która była realizowana przez naszą 

spółkę szpitalną. Proszę nie spłycać również informacji dotyczącej zobowiązań, bo ta informacja, 

która dzisiaj się pojawiła dotyczy tylko budżetu Powiatu jarocińskiego, ale nie dotyczy tych 

środków to jest około 6 mln, które powiat będzie musiał przejąć, żeby objąć udziały w spółce 

„Szpital Powiatowy”. Ponadto od kilku sesji wskazuję i posiłkuję się informacją uzyskaną od pana 

starosty, która dzisiaj się urealnia, bo parlament ma daleko zaawansowane prace nad sposobem 

finansowania czy prowadzenia spółek szpitalnych, samorządowych. Jasno i wprost mówi się o tym, 

że samorząd będzie zobowiązany do pokrywania strat wynikających z działalności szpitali.  

To, co udało się uzyskać jest satysfakcjonujące, ale samorząd się dzisiaj nie kończy.  

W związku z tym, wiedząc, że państwa koledzy podejmowali decyzję dla mnie absurdalną, dla 

Regionalnej izby również, wstrzymamy się od głosu, wiedząc, że państwo i tak skwitujecie „za”.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – Panie Radny odniosę się do jednej rzeczy, najważniejszej  

z tego wszystkiego do szpitala. Mieliśmy zobrazowane wskaźniki, sąsiad, Środa Wlkp., poziom 

zadłużenia tego powiatu i szpitala, powiat nie był w stanie uratować szpitala i gmina poręczała  

25 mln zł obligacji. Szanowni Państwo jak wpłynęły pieniądze na konto powiatu to tego samego 

dnia powiat przelał na konto szpitala średzkiego 17 mln zł na bieżące zobowiązania, na bieżącą 

działalność, na wypłaty i na leki. Jaką mamy sytuację w naszym szpitalu? Podwyższenia kapitału, 

które Wysoka Rada raz na kwartał podejmuje i głosuje za lub przeciw lub ktoś wstrzymuje się, idą 

na spłatę inwestycji, majątku. Tonie jest mój majątek ani Prezesa, tylko wszystkich mieszkańców. 

Jeśli myślimy o samorządzie to nie możemy Myślec o inwestycjach tylko w perspektywie 

infrastruktury drogowej, to jest DPS, to są szkoły, to jest szpital. Jestem przekonany, że jeśli  

w przyszłości trzeba będzie jakąś inwestycję w szpitalu wykonać to będziemy ją realizować.  

Ebitda jest w spółce na plus. Prezes może szczegółowo się wypowiedzieć. Idziemy w dobrą stronę  

i nie róbmy polityki, tylko dobrą robotę. Zmiana przepisów prawnych, o których Pan Radny 

wspomniał. Tak i bardzo dobrze, bo w sąsiednim Krotoszynie przez złe zarządzanie, musiał 

Starosta na koniec roku wyciągać gotówkę i 4 mln zł były w Sylwestra przelane do szpitala.  

U nas o takich rzeczach nie ma nawet mowy, nie ma nawet takiego zagrożenia, nie wywołujmy 

wilka z lasu tylko róbmy wszystko, żeby ten wilk się nie pojawił.  

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz Powiatu – w związku z tym, że zostałem z imienia i nazwiska 

wywołany zresztą jesteśmy na radzie powiatu, a Pan Radny Martuzalski odnosi się, że kiedyś nie 

dostał absolutorium. Chciałbym przypomnieć pewne rzeczy. Dwa zdania i kończę. Panie Radny jak 

Pan sobie przypomni pierwszy budżet, o który Pan poprosił, żeby był puszczony, to niech Pan sobie 

przypomni, kto pierwszy pomógł Panu? Sam powiedziałem, że nie będę przeszkadzał i nie będę 

głosował przeciw. Pana zarządzanie i 7 mln zł nadwyżki, nie będę w tym miejscu pokazywał 

spowodowały to, że nawet Pana koalicjanci zdecydowali się zdystansować od Pana działań.  

Tylko tyle chciałbym powiedzieć i przepraszam, ale w związku z tym, że zostało użyte moje 

nazwisko muszę też dbać o nie.  

 

Radny J. Szczerbań – Panie Karolu, jeżeli protestujemy to trzeba równo. Jeżeli Radny Martuzalski 

poruszył imiennie, kolegę Sekretarza, poruszył jako Burmistrz to nie widziałem oburzenia.  

Albo trzymamy się litery prawa albo nie.  

 

Radny St. Martuzalski – nie zwracałem się do sekretarza, bo to nie jest moja gestia. 

Wskazywałem tylko jako przykład działań i decyzji jakie podejmowaliście, zostawmy to.  

Panie Starosto, dlaczego wy z uporem maniaka porównujecie się do najgorszych, bo jest gorszy 

Krotoszyn, Środa, a dlaczego Pan nie pokaże spółek na przykład spółki w Pleszewie, która 
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wypracowała 9 mln zł zysku.  Szanowni Państwo za chwilę będziemy podejmowali w następnym 

punkcie decyzję o następnych środkach przeznaczonych do objęcia udziałów. Mówię o tym, że  

te problemy się zazębiają, bo w budżecie mamy te środki, bo za chwilę w budżecie będziemy 

musieli mieć więcej tych środków, jeżeli rozstrzygnięcia prawne, o których Pan Starosta wspomniał 

staną się faktem. To nie będzie tak, że będzie tylko na objęcie udziałów w spółce z uwagi  

na inwestycje, to będzie także na liche zarządzanie. Jeżeli dzisiaj straty skumulowane w spółce 

sięgają kilku milionów, to musimy mieć świadomość, że w przyszłości będziemy musieli tych 

środków w budżetach kolejnych poszukać. Czy nam się podoba czy nie? Ponowne kłamstwo. 

Kadencja moja skończyła sie koniec października 2010, w sierpniu przekształciliśmy w spółkę  

z zerowym stanem, a to, co później nadzór starostwa, nie mój zrobił czy nie zrobił to proszę mnie 

nie obarczać. Panie Przewodniczący, żeby nie zaogniać. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja jest tego 

typu, że i tak będzie udzielone absolutorium i dobrze, bo wynik finansowy, opinie Komisji 

Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej jasno stanowią. Natomiast nikt nie ma prawa 

zamykać ust radnym, którzy się różnią w ocenie od większości. Jeżeli Państwo chcecie to robić  

to naprawdę na Klubie sobie ustalicie absolutorium z korzyścią dla budżetu, bo nie będzie trzeba 

diety wam wypłacać, bo za kluby według statutu nie ma. Będziemy mogli mieszkańcom powiedzieć 

z otwartą przyłbicą, że zaoszczędziliśmy, bo nie poszło na diety.  

 

Radny J. Szczerbań – nie chciałbym tutaj słyszeć głosów Panie Prezesie ze Sali, bo jeżeli jest 

Rada, jest punkt dyskusji, to jest prawo Pana Radnego. Chcecie Panowie prywatnie podyskutować 

proszę bardzo, ale nie tutaj. Zgadzam się częściowo z Panem Martuzalskim, bo nie jest sytuacja 

różowa szpitala i o tym wszyscy wiemy. Obligacje ponad 6 mln zł, bieżąca działalność około  

1,5 mln zł straty. Kiedy dyskutowałem z posłami, ma rację, też głosowałem za Spółkę, zachciało 

Wam się spółki to płaćcie, bo właściciel w 100% odpowiada. Też bym się tego nie bał, najwyżej 

zrobimy jedną mniej inwestycję drogową, bo nasze drogi źle nie wyglądają, a damy to, co jest 

ważniejsze, zdrowie publiczne. Ze spokojem, właściciel odpowiada, czuje tak jak Pan Martuzalski 

powiedział właścicielem szpitala, bo jeśli odpowiadam za wszystko.   

 

Radny L. Mazurek – chciałbym się odnieść do tego, co powiedział Pan Starosta, w 90 % popieram 

to i rozumiem to, co mówił, ale ja bym nie chciał takiej sytuacji, że my będziemy kapitał szpitala 

podwyższać, przejmować udziały, a Prezes będzie sprzedawał mienie szpitala tylko  

w porozumieniu ze starostą. Teraz ta sprzedaż była niewielka, ale za chwilę się okaże, że został 

jeden blok sprzedany i Rada Powiatu nie będzie wiedziała tylko będzie wiedział Pan Starosta  

i Pan Prezes.  Na komisji otrzymaliśmy odpowiedzieć, że tylko to było w porozumieniu z Panem 

Starostą, chociaż sprzedaż jest w gestii i zarząd szpitala może to zrobić, ale skoro my podwyższamy 

notorycznie kapitał szpitala to dobrze by było, żeby Rada Powiatu o sprzedaży majątku była 

poinformowana.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – do jakich szpitali się porównujemy, do takich co mają 

porównywalną wartość kontraktu z NFZ, bo to jest miarodajny czynnik, mianownik, którym można 

oceniać. Fajnie mają w Pleszewie, ale mają praktycznie jeszcze raz taki kontrakt jak my  

w Jarocinie. Do bieżącej działalności szpitala nie dopłacamy, zgadzam się z Panem Mazurkiem, jak 

się nic nie robi to się nie popełnia błędów, faktycznie ta komunikacja powinna być szersza, będzie 

na pewno w przyszłości, wnioski mamy wyciągnięte.  Myślę, że temat szpitala na tej sesji 

wyczerpaliśmy, wnioskuję Panie Przewodniczący o zakończenie tego tematu, trzeba poświęcić całą 

sesję żeby spółką się zająć.  

 

Radna B. Włodarczyk - wiem, że ta dyskusja jest napięta, ale powiem szczerze, że w tym roku na 

szkoleniu przewodniczących i członków komisji rewizyjnej nie byliśmy. To, co pamiętam z ust 

było podane przez pana Czołnika a na szkolenia jeździłam kilka razy będąc przewodniczącą komisji 

w gminie i pamiętam, na co zwracano uwagę. Zwracano uwagę, żeby Komisja zarówno badając 

sprawozdania gminy czy powiatu odnosiła się do takich rzeczy jak legalność, celowość, rzetelność, 
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gospodarność. Mówiono wiele razy nam wtedy, że Pan burmistrz może nam się nie podobać, 

członkowie Zarządu również, mogę mieć jakieś, ale do tych osób, co sprawują taką władze, ale 

komisja i członkowie Komisji Rewizyjnej są po to, aby swoją pracę skupili na tych przymiotach, 

które przeczytałam. Jeżeli chodzi o nasz zespół, uważam, że wszyscy, którzy brali udział do tego 

nawiązywali. Pan Martuzalski wspomniał o Turcji i o wyjeździe Pana Starosty i uważał, że jego 

wyjazd do Turcji był nie potrzebny. Uważam, że po to żeby wiedzieć, z kim nawiązywać kontakty 

trzeba najpierw jechać i zbadać środowisko, dowiedzieć się na miejscu i my takie wytłumaczenie 

od Pana Starosty otrzymaliśmy, bo był na naszym posiedzeniu, to nas zadowoliło i nie szukaliśmy 

dodatkowych względów do tłumaczenia. Uważam, że rzetelnie do pracy podeszliśmy.  

 

Radny J. Szczerbań - obojętnie, po której stronie zasiadamy. Ktoś z boku może nas szkolić, ale 

jedna decyzja na nas spada. Za długi powiatu to my odpowiadamy, którzy głosują. Ktoś może 

oceniać czy wykonujemy budżet czy nie. Nie dziwię się każdemu z nas radnych, że są emocje, póki, 

co każdy z nas odpowiada ten, co głosuje, przed ludźmi, kto wierzy w Boga to przed Bogiem.  

Jak objąłem urząd Przewodniczącego Rady, to dla mnie każdy z Państwa Radnych to jest ktoś. 

Wybrany przez ludzi, ale jeżeli jest sesja to radny jest ktoś, ma prawo swoje sugestie przedstawić, 

prawo każdego z nas.  

 

Radny Zb. Kuzdżał - chciałem sprostować informację Pana Martuzalskiego, w sierpniu 2010 roku 

szpital był na zero, ale powiat zabezpieczył na wypłaty 2 mln zł. Nie mówmy, że całkowicie szpital 

został oddłużony. Po drugie uważam, że nie mieszajmy polityki z nasza Radą, znam radnego  

z Platformy Obywatelskiej, który obiecał, że dostaniemy 30 mln zł na odrestaurowanie pałacyku  

w stylu francuskim w Kotlinie, nie ma tego radnego, nie ma Ministra Zdrojewskiego, nie ma 

pieniędzy, a my jesteśmy i to są nasze problemy. Prosiłbym, aby się zajmować konkretnymi 

naszymi rzeczami, a politykę na bok. 

 

Ad. pkt. 12 

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

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok. Poproszę o opinie komisji.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Radny M. Małynicz – Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 22 czerwca br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2015 

rok. 
 

Radny M. Stolecki – Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu 20 czerwca br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2015 

rok w zakresie działania komisji. 
 

Radny M. Walczak – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 

br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 

2015 rok w zakresie działania komisji. 
 

Radny L. Bajda - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 czerwca br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 

2015 rok w zakresie działania komisji. 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Przejdźmy do głosowania. 

Przypominam, że na wniosek radnych będziemy głosować imiennie. Kto z Państwa radnych jest 

„za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest 

„przeciwny”? Nie widzę. Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych przy 16 głosach „za”  

 

Leszek Bajda 

Mirosław Drzazga  

Przemysław Franczak  

Teodor Grobelny  

Zbigniew Kuzdżał  

Mariusz Małynicz  

Karol Matuszak  

Janina Nicke  

Mariusz Stolecki  

Jan Szczerbań  

Andrzej Szlachetka  

Mikołaj Szymczak  

Mateusz Walczak  

Sławomir Wąsiewski  

Bronisława Włodarczyk  

Julian Zegar  

 

oraz 3 głosach „wstrzymujących się”:  

 

Walenty Kwaśniewski  

Stanisław Martuzalski,  

Leszek Mazurek 

 

podjęła uchwałę 

 

Uchwała Nr XXIV/175/16 

 

Ad. pkt. 13 

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

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Po zapoznaniu się ze:  

 sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok, 

 sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok,  

 opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego,  

 informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu,  

 wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jarocinie za 

2015 rok, 

 opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2015 rok.  

 

Poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu absolutorium. Przypominam, że na wniosek radnych będziemy głosować 
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imiennie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie 

ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto „się wstrzymał”?. Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 19 radnych przy 16 głosach „za”  

 

Leszek Bajda 

Mirosław Drzazga  

Przemysław Franczak  

Teodor Grobelny  

Zbigniew Kuzdżał  

Mariusz Małynicz  

Karol Matuszak  

Janina Nicke  

Mariusz Stolecki  

Jan Szczerbań  

Andrzej Szlachetka  

Mikołaj Szymczak  

Mateusz Walczak  

Sławomir Wąsiewski  

Bronisława Włodarczyk  

Julian Zegar  

 

oraz 3 głosach „wstrzymujących się”:  

 

Walenty Kwaśniewski  

Stanisław Martuzalski,  

Leszek Mazurek 

 

podjęła uchwałę 

 

Uchwała Nr XXIV/175/16 

 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  jako szef Rady życzę Zarządowi owocnej 

pracy już nad nowym budżetem. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 20 minut przerwy. 

 

PRZERWA 

 

Po przerwie 

Obrady wznowił P. J. Zegar, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - wznawiam obrady 24 sesji 

Rady Powiatu Jarocińskiego. Oznajmił, że Rada jest nadal władna do obradowania i podejmowania 

prawomocnych uchwał ponieważ zachowuje quorum. 

 

Ad. pkt. 14 

P. J. Zegar, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - przystępujemy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod 

firmą „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia 

przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu. 
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P. Marcin Jantas, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – zwracam się z prośbą 

o nabycie 300 udziałów po 1000 zł każdy, czyli podwyższenie kapitału zakładowego w spółce 

„Szpital Powiatowy”. Pieniądze te będą służyć spłacie zobowiązania wynikającego z emisji 

obligacji na rozbudowę szpitala. Sytuacja finansowa szpitala na dzień dzisiejszy uniemożliwia 

uregulowanie tego zobowiązania inwestycyjnego i stąd ta prośba. 

 

P. J. Zegar, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – otwieram dyskusję. 

 

Radny St. Martuzalski – do momentu kiedy nie zostanie przedstawiony program naprawczy nie 

będziemy akceptować kolejnych transz, zgadzam się że potrzebnych, ale coś za coś. Nie można 

ciągle dawać nie dostając nic w zamian. Ja mówię ciągle o zagrożeniach i do momentu kiedy nie 

pojawi się program, który da nam szansę. Niech będzie zero, ale bez strat.  

 

P. J. Zegar, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – nie widzę więcej głosów. Proszę o opinie 

Komisji. 

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 23 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia 

podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński 

wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

 

Radny M. Walczak, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja Zdrowia i Spraw 

Społecznych na posiedzeniu w dniu 21 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej 

uchwały. 

 

Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? 

 

Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

pod firmą „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia 

przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

 

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

Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 14głosach „za”, przy 3 głosach 

„wstrzymujących się”. 

 

 

Uchwała Nr XXIV/176/16 

 

Ad. pkt. 15 

P. J. Zegar, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – przystępujemy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2024. wraz z autoprawkami. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 20 do 

protokołu. Projekt uchwały był omawiany w przerwie sesji na posiedzeniu Komisji. 

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 23 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 
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Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. Ponadto w dniu dzisiejszym Komisja 

zaopiniowała autopoprawki do powyższego projektu uchwały. 

 

 

 

P. J. Zegar, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu 

uchwały? Nie widzę. 

 

P. J. Zegar, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu –przechodzimy do głosowania. Kto jest za 

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

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 15 głosach „za” i 3 głosach 

wstrzymujących się. 

 

Uchwała Nr XXIV/177/16 

 

 

Ad. pkt. 16 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 

2016 r. wraz z autoprawkami. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Autopoprawki 

stanowią załącznik nr 22 do protokołu. Projekt uchwały był omawiany w przerwie sesji na 

posiedzeniu Komisji. 

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 23 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Ponadto w dniu dzisiejszym 

Komisja zaopiniowała autopoprawki do powyższego projektu uchwały. 

 

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

na posiedzeniu w dniu 20 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. w zakresie działania Komisji. 

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 21 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 

w zakresie działania Komisji. 

 

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

Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 16 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 

w zakresie działania komisji. 

 

Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? 

 

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

Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 15 głosach „za”, 3 głosach 

wstrzymujących się. 

 

Uchwała Nr XXIV/178/16 
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Ad. pkt. 17 Interpelacje i zapytania radnych.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – między sesjami nie wpłynęła żadna 

interpelacja. 

 

Radny St. Martuzalski – interpelacja związana jest ze zwiększenie bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniu ulic Podchorążych, Słowackiego i Batorego. To skrzyżowanie jest tak sprofilowane, 

że wyjeżdżając z obojętne którego kierunku, zwłaszcza z podporządkowanej Podchorążych 

i Słowackiego sprawia duże zagrożenie dla ruchu pieszego i samochodowego. Dlatego zwracam się 

o podjęcie decyzji o lokalizacji w tym miejscu lustra, które poprawi sytuację. 

 

Radny T. Grobelny – w okresie między sesjami złożyłem interpelację do Zarządu w sprawie 

usunięcia dwóch słupów energetycznych na chodniku powiatowym w miejscowości Łowęcice, 

które stoją dokładnie na środku tego chodnika. Pismo złożyłem u pana asystenta więc gdzieś jest. 

Teraz składam tę interpelację ustnie. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – faktycznie pismo zostało złożone, ale zamiast do Biura Rady 

to przez sekretariat i interpelacja została przekazana przez sekretariat do Referatu Dróg. Odpowiedź 

zostanie sformułowana przez Referat Dróg. 

 

Ad. pkt. 18 Wnioski i oświadczenia radnych.  

Radny K. Matuszak – na początku było wiele dyskusji o Domu Pomocy Społecznej. Miałem 

okazje być pierwszy raz we wtorek w nowej siedzibie i wrażenie jest imponujące jak to wygląda. 

Rzuciło mi się w oczy coś innego. Chodzi o to, by jak najszybciej zrobić park. Podopieczni chodzą 

tylko po parkingu i trochę po tarasie. W Zakrzewie mieli możliwość wyjścia, a w Kotlinie nie mają 

gdzie.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – jako Zarząd zgadzamy się w pełni z wnioskiem radnego 

Matuszaka . W tej chwili na stronach urzędu jest ogłoszony przetarg na jeden z etapów wykonania 

prac. Otoczenie będzie się zmieniać na lepsze.  

 

Ad. pkt. 19 Wolne głosy i wnioski. 

Nie było głosów. 

 

Ad. pkt. 20 Komunikaty. 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – chciałem poinformować, że jutro na Żerkowskim Rynku 

zostaną podpisane listy intencyjne pomiędzy samorządem powiatu a Gminą Żerków oraz pomiędzy 

samorządem powiatu a Gminą Jarocin związane z realizacja wspólnej inwestycji tj. budowa ścieżki 

rowerowej Jarocin – Żerków. Porozumienie podpisujemy po to, by był ślad i dowód na to, że gminy 

chcą partycypować w kosztach i wziąć współodpowiedzialność finansową za tą inwestycję. Na 

początku lipca planujemy ogłosić przetarg na realizację tego zadania. Przypominam też, że można 

głosować na DPS w Kotlinie w kategorii „modernizacja roku”. Adres internetowy: modernizacja 

roku.org.pl. Najprawdopodobniej w lipcu spotkamy się na sesji, ponieważ będziemy mieli do 

przyjęcia środki finansowe od gmin. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz serdecznie i Wysokiej 

Radzie, wszystkim pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych podziękować za miniony 

rok budżetowy. Chciałbym życzyć zdrowych, bezpiecznych i udanych wakacji, odpoczynku, 

odstresowania, tak byśmy wypoczęci i zrelaksowani wrócić do codziennej pracy. 

 

Radna B. Włodarczyk – przedstawiła pismo, które Komisja Rewizyjna wystosowała do 

Przewodniczącego Rady jako wyjaśnienia do pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja 

opracowywała i badała przez kilka dni sprawę. Pismo jest zamieszczone w e-sesji. Były trzy 
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zespoły , które zajmowały się tą sprawą. Jeden zespół pracował w ZSP Nr 1,drugi w ZSPB 

w Tarcach i trzeci w ZSO w Jarocinie. Bardzo proszę o pytania. Pismo stanowi załącznik nr 23 do 

protokołu. 

Pytań nie było. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję wszystkim za pracę, było dużo 

przedsięwzięć, między innymi Jubileusz Chrztu Polski, nadanie imienia Domowi Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. Nadanie imienia Marii Kaczyńskiej to było nasze święto. Z waszą decyzją 

się wiązało. Za to wszystko, za głosowanie bardzo dziękuję. Ludzie wybierają i być tutaj, siedzieć 

to jest wydarzenie dla każdego z nas. Być może spotkamy się w lipcu jeszcze raz. Gdyby nie to już 

dzisiaj życzę szczęśliwych wakacji i zasłużonego wypoczynku. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – to w wigilie imienin Panu Przewodniczącego Rady od  

wszystkich zebranych na Sali zdrowi, szczęścia, uśmiechu i jak najwięcej sił. 

 

Ad. pkt. 21  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 

obrady XXII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 17.30. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 

 

 

 

 

Protokołowały :  

Ewa Wielińska 

 

Agnieszka Przymusińska 

 

 

 


