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Protokół nr XXVI/16 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 25 lipca 2016 r. w godz. od 15:30 do 17:15 

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Obrady XXV 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 Przemysław Franczak. Listy obecności radnych, pracowników, 

kierowników jednostek stanowią załączniki nr 1, 2 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.  

 

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 XXV sesji Rady Powiatu został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji.  

Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? 

Nie widzę. 

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

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2016-2028. 

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

powiatu na 2016 r.  

4. Interpelacje i zapytania radnych.  

5. Wnioski i oświadczenia radnych.  

6. Wolne głosy i wnioski. 

7. Komunikaty. 

8. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028 wraz z autopoprawkami radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Ze zmianami radni zapoznali się szczegółowo w dniu 

dzisiejszym podczas posiedzenia Komisji przed sesją. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 

do protokołu.  

Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów, wobec tego poproszę o opinię Komisji. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie w dniu dzisiejszym.  

 

Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

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

Dziękuję bardzo.  
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Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych podjęła uchwałę. 

 

XXV/184/16 

 

 

Ad. pkt. 3. 

Kolejny projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego dotyczy zmian budżetu powiatu na 

2016 r. wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej 

w systemie e-sesja. Natomiast w dniu dzisiejszym zostały przedstawione autopoprawki do 

projektu uchwały. Ze zmianami radni zapoznali się szczegółowo w dniu dzisiejszym podczas 

posiedzenia Komisji przed sesją. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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. 

 

XXV/185/16 

 

Ad. pkt. 4 

Interpelacje i zapytania radnych.  

Radny St. Martuzalski – odnośnie inwestycji, która jest realizowana na ul. Podchorążych. 

W tej ulicy jest wymieniana instalacja wodociągowa, w tej ulicy znajduje się sieć 

wybudowana z azbestu. Moje pytanie polega na tym, mimo że to po stronie gminy i spółki 

jest wymiana tej sieci, ale groźnym momentem dla mieszkańców jest przełączenie samej 

sieci. Jeżeli następuje ingerencja w ta szkodliwą rurę, cząstki azbestu mogą się dostać do 

sieci. Mam pytanie do Zarządu, czy monitorują wymianę tej sieci i czy będzie informacja dla 

mieszkańców, przynajmniej osiedla Tumidaj o właśnie tym newralgicznym momencie, kiedy 

zostanie przełączona sieć ze starej na nową. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – oczywiście, że tak, Zarząd monitoruje, a w szczególności 

ja, ponieważ tam mieszkam. Natomiast cała sieć zarówno ta nowa, która ma być zakładana, 

jak i przyłącza są nowe, a stara zostanie odłączona. Nie ma możliwości takiej, żeby nastąpiło 

jakieś dostanie się cząstek azbestu do nowej sieci. 

 

Ad.pkt. 5. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Nie było. 

 

Ad. pkt. 6. Wolne głosy i wnioski. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przypomnę, że mieliśmy Święto Policji. 

Miałem przyjemność uczestniczyć z panem Wicestarosta i panem Sekretarzem 

w uroczystościach. Są inne warunki. Kto jeszcze nie był, to podwoje są jeszcze otwarte i 

można zwiedzać. Funkcjonariusze są naprawdę dumni z tej inwestycji. W porównaniu do 

poprzedniej siedziby, budynek robi wrażenie. Druga rzecz, bardzo dobra jest, że mamy 

swojego kapelana. Była piękna oprawa i ogromne przeżycie. Idzie to wszystko w dobrym 
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kierunku. Ponadto, trzeba o tym powiedzieć, nikt nie wie, albo nie chce wiedzieć medialnie, 

że w Unii Europejskiej, że przyjęliśmy 900.000 uchodźców z Dombasu. Czy z tych ludzi ktoś 

cokolwiek robi, czy bombę podrzuca, czy głowę odcina, czy strzela? Nie. To nie tak, że 

jestem nie tolerancyjny. Te nieszczęścia unikały Niemiec. To był Syryjczyk, Irańczyk. To 

trzeba otwarcie powiedzieć. To jest jedna nacja u góry. Jednak to co kiedyś pan Starosta 

podsunął. Też jestem bliski, oddolne ruchy, zakaz budowania jakichkolwiek meczetów. To 

jest wylęgarnia tego zła. Zamykać meczety, otwierać świątynie katolickie i będzie dobrze. Źle 

nam teraz jest z tym wszystkim w Polsce? Ja bym to zamknął. Tolerancja tolerancją. Od dołu 

się zaczyna. Bawaria najwięcej przyjęła i takie ma podziękowanie. Później jak odgórnie 

przyjdzie, to samorząd musi odpowiedzieć. Nie mówmy, że na dole nie mamy nic do 

powiedzenia. Broń Boże jestem daleki od nienawiści. Jednak dlaczego mam się bać.  

 

Radny J. Zegar – chciałem zapytać, bo nagminnie, ci co budują obwodnicę, jeżdżą po 

naszych drogach powiatowych z ciężkimi ładunkami. Gdy zatrzymujemy, to mówią że ostatni 

raz. Jeżdżą potem w nocy. Teraz pozwolili sobie w ten sposób, że w czwartek przecięli całą 

miejscowość walcem wibracyjnym z kolcami po naszej ulicy i po nowym asfalcie na drodze 

gminnej. Nowe drogi wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat zostały zniszczone. Apeluję, by 

Zarząd zgłosił to na policję.   

 

Radny T. Grobelny – podczas ostatniej sesji razem z panią Janiną Nicke mówiliśmy o 

zakręcie z Noskowa, Roszkowa w stronę Jarocina w prawo, prosiliśmy by ktoś się tym zajął i 

zgłosił do Generalnej Dyrekcji i tak się chyba stało. Widzimy z p. Janiną, że założono bariery 

ochronne i dziś utwardzane jest pobocze. Dziękujemy. Jeszcze prosimy o oświetlenie.  

 

Radny St. Martuzalski – panie Przewodniczący w myśl tego co pan powiedział, to 

w dzisiejszych czasach Święta Rodzina z Nazaretu gdyby chciała umknąć przed zgładzeniem, 

to należało by ja na granicy Polski i Europy zatrzymać. Ja bym radził wstrzymać się z tak 

daleko idącymi opiniami, bo to ma się nijak do tego, co państwo mówicie o sobie w 

kwestiach religijnych. Chciałem sprostować. Z Ukrainy ani jeden obywatel nie ma statusu 

uchodźcy. To są emigranci zarobkowi. Ludzie, którzy pracują, nawet w Powiecie Jarocińskim 

mamy kilkaset osób, które pracują. To nie są uchodźcy.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – rządowe informacje są takie, że z 

Dombasu jest 900.000 uchodźców. Pan jednej opcji pilnuje, ja startowałem z innej, mam 

swoją wizję i tego się trzymam. Jeżeli chodzi o chrześcijaństwo to są dwie różne rzeczy. 

Tolerancja, ale nie do zła. Mordowanie ludzi to jest zło. Wrócę do dróg. W Zalesiu drugi 

tydzień wisi naderwana gałąź. Jak się od tej lipy urwie, to może być nieszczęście. Proszę, 

żeby Kierownik przejechał się od Zalesia do Osieka w kierunku Mieszkowa. Tam są drzewa, 

gałęzie przez ulicę i trzeba je powycinać.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu – każdy z państwa radnych otrzymał karteczkę „zagłosuj 

na Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie”. Zależy nam wszystkim by była to „Modernizacja 

Roku” stąd prośba, by codziennie oddać swój głos. Wszystko jest wyjaśnione jak to zrobić. 

To co zostało zrobione, należałoby uhonorować.  

 

Radny Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu – mam zapytanie do kierownictwa do Referatu 

Dróg. Interesuje mnie droga Żerków – Kretków, Żerniki od mostu na Lutyni. Tam są 

nierówności. Ta sprawa była zgłaszana. Chciałbym wiedzieć, kiedy to będzie robione. Tam 

został ustawiony znak ograniczenie prędkości do 60 km/ha. Drugie pytanie, kiedy będzie 
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przekładany chodnik w Raszewach, bo od 1 września dzieci niepełnosprawne będą miały 

problemy z poruszaniem. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – wszystkiego pan radny się dowie na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu. 

 

 

Ad. pkt. 7. Komunikaty 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejna sesja odbędzie się 25 sierpnia 

w czwartek o godz. 15.00, chyba żeby coś się wydarzyło. 

 

Radny St. Martuzalski – z uwagi na to, że jest to już druga nadzwyczajna sesja, a lipiec miał 

być momentem oddechu i dla pracowników jak i dla radnych. Na poprzedniej sesji 

usłyszeliśmy, że nieodzowna będzie kolejna sesja nadzwyczajna, żeby przyjąć uchwałę, która 

spadła na poprzedniej sesji o transporcie zbiorowym. Teraz ze zdziwieniem słyszę, że 

nadzwyczajnej nie będzie. Będzie zwyczajna sesja w sierpniu. Jak to się ma do realiów i 

prawa. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję za pytanie i odpowiadam. 

Dzisiejsza sesja jest po to, by zabezpieczyć środki na inwestycję w Gminie Żerków. Było 

obecnie zabezpieczone na 2/3 inwestycji i absurdem byłoby ogłaszać przetarg na 2/3. 

Doszliśmy do porozumienia z Gminą Żerków. Na wysokości zadania stanęli radny Kuzdżał 

i radny Stolecki i Gmina Żerków również dopłaciła. Dziękuję za stanowisko w sprawie 

autobusów. Ja również byłem z kolegą Teodorem Grobelnym u Burmistrza Jaraczewa. Dzięki 

naszej inicjatywie oddolnej okazało się, że jeszcze jedno spotkanie jest konieczne. Z relacji 

Burmistrzów z Żerkowa i Jaraczewa wynika, że widzą miejsce na dwóch operatorów. Dlatego 

będzie jeszcze jedno spotkanie robocze i mam nadzieje, że 25 sierpnia podejmiemy decyzję. 

Trzeba wszystko dopracować. Jeżeli byśmy głosowali, to wtedy Zarząd robi co chce. Jest 

duży operator p. Grzelak. W czym jest różnica zdać. JLA powiedziała, że obejmuje 

Jaraczewo, ale 500 tys proszę dopłacić. P. Grzelak wziął te linie, których nikt nie chciał 

wziąć: zalesie, Bielejewo czyli takie zaułki i złotówki nie wziął a nawet w soboty przyjeżdżał, 

co do tej pory było nam obce. Dlatego teraz jest jeszcze jedno spotkanie, bardzo dobre to 

było. Dziękuję radnych, że to wyrazili w ten sposób.   

 

Radny St. Martuzalski – w związku z wyjaśnieniami, które otrzymaliśmy stawiam pytanie. 

Była informacja, że we wrześniu ma być publikacja i od 25.08. to jest pięć dni do września, 

więc albo ktoś nas wprowadził w błąd lub mówił nieprawdę. Drugie pytanie związane 

z prawdomównością panów Starostów, bo związane z odwzorowaniem na piśmie spotkań to 

nie do końca te rozmowy tak przebiegały, jak zostało nam to odzwierciedlone. My 

otrzymujemy inną wersję od rzeczywistej. Jawi się pytanie, czy informacje są prawdziwe. 

 

Radny J. Zegar – usłyszałem od p. Przewodniczącego, że JLA zażądała dopłaty 500tys zł, 

ale to za czasów p. Martuzalskiego jako Burmistrza od Gminy Jaraczewo. To p. Martuzalski 

żądał pieniędzy od Giny Jaraczewo dlatego to wszystko tak kołuje jak kołuje.  

 

Radny St. Martuzalski – panie Przewodniczący ja bym radził, żeby pan się nie wypowiadał 

na tematy, o których pan nie ma zielonego pojęcia. Po drugie to nie Burmistrz zarządza 

spółką. Być może dzisiaj tak jest. Tu macie państwo rację, dzisiaj tak jest, że to Burmistrz 

zarządza spółkami. W moich czasach prezes prowadził negocjacje z Wójtami i Burmistrzem. 

Wynikały one z tego o czym mówiłem, że jest tak zwany wozokilometr. Jeżeli nijak się to nie 
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bilansuje to samorząd musi dopłacić. Kwota ta była związana między innymi z żądaniami 

Gminy Jaraczewo co do ilości przejechanych kilometrów co się przekładało na koszty, które 

nie były pokrywane na ceny biletów. Radziłbym w przyszłości, jeżeli będziecie państwo 

próbowali obarczyć mnie jakimiś przywarami z poprzednich lat, to proszę się zastanowić, bo 

to się dla was morze źle skończyć.  

 

Radny Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu – zakończmy tą dyskusję, bo 2 czy 3 sierpnia będzie 

spotkanie z Wójtami, Burmistrzami oraz firmą, która się tym zajmuje. Zostaną rozwiane 

wątpliwości i w tym układzie to jest bezsensowna rozmowa.  

 

Radny St. Martuzalski – gdyby była bezsensowna rozmowa, to nie byłoby wniosków, 

o których mówił pan Przewodniczący. Przypominam, że na moją wątpliwość i mój wniosek 

pan odpowiedział pozytywnie, natomiast większość skwitowała tak, jak pan Przewodniczący 

Zegar, że wiadomo o co chodzi i jest wszystko dogadane. Okazuje się, że warto było pytać 

i szukać dla dobra mieszkańców powiatu.  

 

Radny Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu – uważam, że na tym spotkaniu dojdziemy do 

konsensusu i sprawę dopracujemy. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – każdy z was ma rację, każdy wyraził 

swoje zdanie poprzez głosowanie. Chcę być uczestnikiem tego spotkania z Burmistrzami i 

Wójtami. W sierpniu każdy będzie wiedział jakie jest stanowisko poszczególnych Gmin.  

 

 

Ad. pkt. 8. 

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

zamykam obrady XXVI Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 15.30. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 

 

 

 

 

rotokołowały :  

Ewa Wielińska 

 

Agnieszka Przymusińska 

 


