
Protokół nr XXXVI/16 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 23 stycznia 2017 r. w godz. od 15:00 do 17:45 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

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

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

pracowników Starostwa, zaproszonych gości, jarocińskie media. Listy obecności radnych, 

pracowników, stanowią załączniki nr 1, 2 protokołu. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – stwierdzam, że na podstawie listy 

obecności, że na ogólną liczbę 19 radnych obecnych jest 18 radnych, wobec czego Rada jest 

władna, by podejmować prawomocne decyzje. Nieobecny radny: Przemysław Franczak. 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu został udostępniony w programie esesja. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 

2 a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

2 b. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju. 

2 c. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie, 

2 d. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami. 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

4. Wnioski i oświadczenia radnych. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

6. Komunikaty. 

7. Zakończenie obrad. 

Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? 

 

Radny St. Martuzalski – ja mam wątpliwość, czy ta sesja została w odpowiedni sposób 

zwołana. Jak dzisiaj ustaliłem na dwóch ostatnich posiedzeniach Zarządu Powiatu nie ma 

odbicia co do podjęcia rozstrzygnięcia i podjęcia uchwały o zwołaniu sesji nadzwyczajnej. 

Jak wszyscy radni zdają sobie sprawę Zarząd jako organ kolegialny wszystkie 

rozstrzygnięcia, które dotyczą między innymi spraw wiązanych z uchwalaniem uchwał, 

zwoływaniem sesji powinien podejmować poprzez głosowanie, które ma odbicie w protokole. 

Takiego głosowania nie było, jak też dzisiaj ustaliliśmy w rozmowie z częścią radnych, którzy 

zasiadają w Zarządzie. W związku z powyższym Panie przewodniczący chciałbym żeby 

wykładnię przedstawił radca obecny na dzisiejszej sesji. A po tej wykładni padną następne 

wnioski. 

 

Radca prawny – pan radny wskazał, że odbiciem tego, że taka uchwała czy decyzja została 

podjęta na poprzednim posiedzeniu Zarządu jest protokół z posiedzenia. Natomiast jak znamy 

statut to ten protokół jest zgodnie z § 66  każdego posiedzenia sporządza się protokół, 

następnie jest co ten protokół powinien zawierać i jest kwestia zatwierdzenia protokołu na 

następnym posiedzeniu Zarządu. Nie mamy dokumentu źródłowego jakim jest protokół. 

Natomiast możemy ustalić  od pana Starosty i pracowników Biura Rady, którzy brali udział 

podczas posiedzenia Zarządu, czy taka uchwała czy taki wniosek został podjęty i został 



zaakceptowany przez członków Zarządu, a tym samym czy wniosek złożony przez pana 

Starostę dotyczący  zwołania sesji nadzwyczajnej został zwołany w trybie o którym mowa w 

art 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. 

 

Radny St. Martuzalski – ja się odnoszę do stanu faktycznego. Słuszna uwaga od pana 

mecenasa, o tym wszyscy panie mecenasie wiemy, kiedy zatwierdzamy protokoły. Natomiast 

stan faktyczny jest taki, jaki ja państwu przedstawiłem. Otrzymaliśmy informację, że taki 

wniosek nie był głosowany. Była informacja o zamiarze, ale sama czynność nie została 

dopełniona. Tutaj panie mecenasie nie chodzi w jak sposób się zatwierdza protokół, ale czy 

prawidłowe rozstrzygnięcie i podjęcie uchwały jest skuteczne wtedy, kiedy jest 

przegłosowane, a nie wtedy kiedy Przewodniczący Zarządu informuje resztę członków 

Zarządu o takim zamiarze.  

 

Radca prawny – posługując się informacjami jakie otrzymałem od pana Starosty 

i pracowników urzędu Starostwa, że taka uchwala została podjęta i taka informacja została 

przekazana członkom Zarządu i ci członkowie Zarządu w żaden sposób nie zakwestionowali 

tego wniosku i został skuteczny przez Zarząd podjęty. Ta osoba, radny daję rękojmię osobom, 

która brały udział w tym spotkaniu, taką informację pan uzyskał i trudno mi się odnosić do tej 

kwestii. Nikt nie okłamuje, że tego typu wniosek był procedowany przez Zarząd i znajdzie 

odniesienie w protokole. Brak jest uwag żeby ten wniosek kwestionować.  

 

Radny L. Bajda - ad vocem, krótka sprawa, Przewodniczący może zwołać sesję w każdym 

czasie z własnej inicjatywy albo po powzięciu wiadomości i na tym koniec. Jeśli ma 

wiadomość albo sam podejmuje inicjatywę może sesję zwołać. A co resztę, to jest poza nami. 

 

Radny St. Martuzalski - w związku z tym, że moje zaufanie nie jest tak ogromne jak pana 

mecenasa do pana starosty, ja bym prosił, żeby przedstawić Panu Przewodniczącemu 

protokolarz, w którym powinno być odznaczone, jeśli takie głosowanie się odbyło. Nie chodzi 

o przyjęcie protokołu tylko stwierdzenie, czy w protokole znalazła się informacja, że został 

postawiony wniosek, który został prawidłowo przegłosowany. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński - powinno być też w Biurze Rady nagranie z dyktafonu 

z tego posiedzenia Zarządu, na którym postawiłem wniosek jako Przewodniczący Zarządu do 

pozostałych członków Zarządu o to, aby na dzień dzisiejszy zwrócić się z prośbą do 

Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej w takim a nie innym zakresie, z 

takimi a nie innymi projektami uchwał. Wniosek został złożony oficjalnie, padło też pytanie 

czy ktoś ma uwagi, nie zgadza się z tym? Proszę zapoznać się najpierw z nagraniem jeśli ma 

pan wątpliwości, proszę zapoznać się z protokołem, a jeśli twierdzi Pan, że ma Pan 

informacje od osób, które uczestniczyły, od urzędników, to może też warto, aby te osoby, na 

które się Pan anonimowo powołuje zabrały głos jeśli tego typu zarzuty są w ogóle 

formułowane. 

 

Radny St. Martuzalski – panie Starosto, pan sam potwierdził, że takie procedowanie 

wniosków o sesję nadzwyczajną jest dopuszczalne, ale w są gminnym. Tam jest 1 osobowy 

Zarząd, Burmistrz, Wójt, Prezydent, który składa o sesję nadzwyczajną. Natomiast 

w samorządzie powiatowym, wojewódzkim, na wniosek Przewodniczącego lub innego 

członka Zarządu, Zarząd podejmuje w formie uchwały decyzje. Oczywiście nie każde 

rozstrzygnięcie ma papierów odzwierciedlenie w uchwale, ale jest to w protokole odbicie, że 

odbyło się głosowanie na taki i taki temat i to jest prawidłowe rozstrzygnięcie jeśli chodzi o 

kwestie związane ze zwoływaniem nadzwyczajnej sesji. Jeszcze jedna odpowiedź. Ja nie 



słyszałem, może pan mecenas by nas uświadomił, czy jest w statucie czy w ustawie zapis, 

jakoby pan Przewodniczący zarządu ma sam prawo do składania wniosku o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej. Ja nie znam takiego zapisu, być może wynika to z jakiś zaszłości. Jednak nie 

pamiętam, żeby jakiekolwiek tego typu umocowanie ustawa dawała Przewodniczącemu 

Zarządu. 

 

Radna B. Włodarczyk – myślę, że ten wniosek, ta informacja, którą nam przekazał pan 

radny Martuzalski na pewno w każdym z nas spowodowała, że jesteśmy niepewni, czy coś 

było, czy czegoś nie było. Uważam, że protokół jest dokumentem, nagranie nie jest 

dokumentem dokładnym. Wobec tego stawiam wniosek, aby Pan Przewodniczący i zastępcy, 

albo osoba wnioskująca, stawiająca to zapytanie sprawdzili i pokazali nam, że wszystko gra 

i odczytali. Uważam, że to nie należy do jakiejkolwiek, co by burzyło naszą dzisiejszą 

działalność.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kto jest za przychyleniem się do wniosku 

złożonego przez panią Włodarczyk proszę o podniesienie ręki. 

Stwierdzam, że 10 radnych głosowało „za” przyjęciem wniosku, pozostali radni „wstrzymali 

się” od głosu. 

Wniosek przeszedł pozytywnie. 

 

Ogłaszam 10 minut przerwy. 

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz Powiatu – można panie Przewodniczący? 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przerwa jest. 

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz Powiatu – nie ma tego protokołu. Protokół jest po przyjęciu go 

przez Zarząd. Na tą chwilę Zarząd go nie przyjął. W związku z tym mamy dylemat prawny co 

w tej sytuacji zrobić.  

 

Radca prawny – Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia na posiedzeniu następnym. W 

razie zgłoszenia wniosków do protokołu o sprostowanie lub uzupełnienie, o ich 

uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wejdę w słowo. To był Zarząd drugi 

z kolei więc protokół powinien być. To był Zarząd poniedziałkowy a następne posiedzenie 

było w piątek. To się pytam gdzie jest protokół.  

 

Radny St. Martuzalski – ja mam wniosek. Dzisiaj usłyszeliśmy z ust pana Starosty, co do 

opisu całej sytuacji, pan Starosta potwierdził, że poinformował członków Zarządu, że będzie 

złożony wniosek i na tym się skończyło. Nie było formalnie przegłosowane tego wniosku. 

W mojej ocenie dzisiejsze zwołanie sesji jest wadą prawną i podjęcie rozstrzygnięć 

jakichkolwiek na tej sesji może skutkować w przyszłości ich zaskarżeniem.  

 

Radna J. Nicke – nie głosowaliście? Kto był na Zarządzie? 

 

Radny Zb. Kuzdżał - było tyle punktów, że nie pamiętam dokładnie. Pan Starosta mówił na 

temat  sesji specjalnej, ale czy przegłosowywaliśmy to nie pamiętam. Było zbyt dużo 

punktów.  

 



Radny M. Małynicz – to moje pytanie jest takie. Czy ktoś z Zarządu pamięta? 

 

Radny J. Zegar – pan był na Zarządzie i pan nie pamięta? To po co pan był? 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przypominam, że była przerwa 

ogłoszona, ale jedną rzecz tu dodam. Członek Zarządu nie pamięta, bo było wiele punktów. 

Od tego jest protokół. Do protokołu się zagląda. W protokole jest napisane kto jak głosował. 

Żądać od pana Kuzdżała żeby wszystko pamiętał, to chyba pan Zegar tak potrafi. Ja też byłem 

członkiem Zarządu i nie potrafiłem wszystkiego zapamiętać.  

 

Ogłaszam 10 – minutową przerwę. 

 

Po przerwie Rada jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. Na Sali obecnych 

jest 18 radnych. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady. W międzyczasie 

wpłynął wniosek pana radnego Martuzalskiego i pani radnej Włodarczyk. Pojawiły się 

przesłanki, o których jako Przewodniczący nie mogłem wiedzieć, że jest wada prawna i 

dlatego w tym momencie zwracam się do radnych wobec powyższych informacji, które 

państwo radnych posiadacie, kto z państwa jest za przyjęciem powyższego porządku obrad, 

jeszcze raz czytam: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 

2 a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

2 b. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju. 

2 c. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie, 

2 d. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami. 

3. Interpelacje i zapytania radnych. 

4. Wnioski i oświadczenia radnych. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

6. Komunikaty. 

7. Zakończenie obrad. 

 

Proszę o podniesienie ręki. 

Stwierdzam, że Wysoka Rada nie przyjęła porządku obrad, stosunkiem głosów: 6 „za”, 

12 „przeciw”.  

Informuję, że spotykamy się na sesji 30 stycznia o godzinie 10:00. Już dzisiaj informuję, że 

zwołuję sesję 31 stycznia budżetową. Wówczas będziemy uchwalać budżet. Będą dwie sesje. 

W dniu dzisiejszym zamykam posiedzenie XXXVI sesji. 

 

 

Przewodniczący  

 Rady Powiatu 

 

 Jan Szczerbań 

 



Protokołowały :  

Ewa Wielińska 

 

Agnieszka Przymusińska 

 

 


