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Protokół nr XXXVIII/17 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 31 stycznia 2017 r. w godz. od 15:00 do 16:50 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

Ad. pkt. 1. 
Obrady XXXVIII 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, 3, 4 do protokołu. Nieobecny radny Mikołaj 

Szymczak. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Wysoka Rado! Stwierdzam, że na sali 

obecnych jest 18 radnych, wobec czego Rada jest władna, by podejmować prawomocne 

decyzje. Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu został Państwu podany 

w zawiadomieniach o zwołaniu sesji w programie e-sesja.  

Informuję, że zgodnie ze Statutem Powiatu Jarocińskiego wystąpiłem z inicjatywą 

uchwałodawczą i wprowadzam do porządku obrad projekt uchwały, tj. 

 1. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego 

Projekt uchwały rozpatrzymy jako pkt. 6, a kolejne punkty zmienią numerację o jeden. 

 

Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? 

Nie widzę. 

 

Proszę o przegłosowanie zmian do porządku obrad. 

 

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

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Powiatu. 

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

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 

4 a. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego. 

4 b. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju. 

4 c. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie, 

4 d. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami. 

5. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2017 rok: 

5 a. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

5 b. Przedstawienie opinii komisji, 

5 c. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

- o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok, 

- o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński. 

5 d. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem, stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie 

opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych, 

5 e. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie, 

5 f. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 
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6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w 

składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wnioski i oświadczenia radnych. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Komunikaty. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? 

Nie widzę. 

Proszę o przegłosowanie zmian do porządku obrad. 

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

 

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

był wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22 w godzinach 

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

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

 

Ad. pkt. 3. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po XXXVII. Poproszę Pana Starostę. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po XXXVII. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

  

Ad. pkt. 4. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017-2030 wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja.  
 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - przedstawił projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 

 

4 a  

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego. Opinia 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

4 b  

P. M. Małynicz, Przewodniczący Komsiji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2016 roku, z udziałem Przewodniczących 

Komisji Stałych Rady Powiatu, przy 8 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” pozytywnie 

zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-

2030. 

 

 

 



3 

 

4 c Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – po pierwsze należałoby wprowadzić autopoprawki Zarządu z 

14 grudnia 2016 r. Następnie omówić autopoprawki z 16 stycznia 2017  oraz ja jako radny 

chciałbym złożyć poprawki do WPF i budżetu.  

Przedstawił autopoprawki Zarządu z dnia 14 grudnia 2016 r.  

„Zarząd Powiatu Jarocińskiego przedkłada autopoprawki do uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego nr 327/16 z 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz do 

uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego nr 326/16 z 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030.  

Wprowadzone korekty są następstwem uwzględnienia poniższych zmian w projekcie budżetu 

i wieloletniej prognozy finansowej: 

 

1. Po stronie wydatków w rozdziale 92695 – pozostała działalność – przenosi się kwotę 

12.199 zł z § 4210 na § 4190 z przeznaczeniem na zakup nagród na zawody sportowe. 

2. W rozdziale 80130 – szkoły zawodowe – w związku z umową do programu 

ERASMUS+ zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.000 zł w związku  

z otrzymanym dofinansowaniem w łącznej kwocie 179.369,16 na realizację projektu 

„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność 

kadry kształcenia zawodowego”. Zadanie zostaje również wpisane do przedsięwzięć 

na lata 2016-2018 w wieloletniej prognozy finansowej. 

3. W rozdziale 92695 - pozostała działalność –  po stronie dochodów zmniejsza się plan 

o kwotę 10.100 zł, natomiast plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.532 zł. Zmiany 

wynikają z faktu podpisania aneksu do umowy dotyczącego zadania pn. „Przebudowa 

boiska wielofunkcyjnego w Tarcach” dofinansowanego ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zostaje również wpisane do przedsięwzięć  

na lata 2016-2017 w wieloletniej prognozy finansowej. 

4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 – pozostała działalność dotycząca 

zadań w zakresie polityki społecznej – o kwotę 74.544,60 zł. Zmiana ta jest niezbędna 

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”. Zabezpieczane środki stanowią 

wkład własny finansowy do ww. projektu. Kwota pozyskanego dofinansowania 

wynosi 1.406.111,40 zł. Zadanie zostaje również wpisane do przedsięwzięć na lata 

2016-2018 w wieloletniej prognozy finansowej. 

5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 – pozostała działalność dotycząca 

zadań w zakresie polityki społecznej – o kwotę 3.200 zł. Zmiana ta jest niezbędna  

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe uczniów 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”. Zabezpieczane środki stanowią 

wkład własny finansowy do ww. projektu. Kwota pozyskanego dofinansowania 

wynosi 1.197.765 zł. Zadanie zostaje również wpisane do przedsięwzięć na lata 2016-

2018 w wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 – pozostała działalność dotycząca 

zadań w zakresie polityki społecznej – o kwotę 29.905,63 zł. Zmiana ta jest niezbędna 

do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe uczniów 
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Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach”. Zabezpieczane środki 

stanowią wkład własny finansowy do ww. projektu. Kwota pozyskanego 

dofinansowania wynosi 1.406.111,40 zł. Zadanie zostaje również wpisane  

do przedsięwzięć na lata 2016-2018 w wieloletniej prognozy finansowej. 

7. W rozdziale 90095 - pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska –  po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 1.179.173 zł, natomiast 

plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.814.449 zł. Po stronie wydatków kwota 

1.179.173 zł stanowi uzyskane dofinansowanie, kwota 294.795 zł to udział własny,  

a 340.481 zł to wkład własny stanowiący wydatki niekwalifikowane do projektu.  

Zmiany wynikają z faktu podpisania aneksu do umowy dotyczącego projektu  

pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu 

jarocińskiego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-

2014/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Zadanie zostaje również 

wpisane do przedsięwzięć na lata 2014-2017 w podziale na wydatki bieżące oraz 

majątkowe. 

8. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Finansów z 25 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 

85402 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – o kwotę 15.645 zł. Środki znajdują się 

w dziale 855. 

9. Na podstawie pisma Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zwiększa się 

dofinansowania na działalność Stowarzyszeń i Klubów na łączną kwotę 21.000 zł. 

Plan wydatków zwiększa się o 7.000 zł w każdym z działów: 85412 (kolonie i obozy 

dla dzieci i młodzieży), 92105 (kultura), 92605 (kultura fizyczna). 

10. Po stronie wydatków w rozdziale 90008 – ochrona różnorodności biologicznej  

i krajobrazu – przenosi się kwotę 26.000 zł z § 4300 na § 4340 z przeznaczeniem na 

realizację zadania „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kotlinie” – etap II 

11. Po stronie wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 

przenosi się kwotę 644 zł z środków własnych na zlecone. Po zmianach środki własne 

stanowią kwotę 14.014 zł, natomiast środki zlecone to kwota 644 zł. 

12. Na podstawie wniosku przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju zwiększa się 

wydatki w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia –  

o kwotę 125.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności poradni 

diabetologicznej. W celu zbilansowania budżetu zmniejszono środki na podstawie 

propozycji Komisji ujętej w piśmie, tj. 120.000 zł na festiwal w Roszkowie, 2.000 zł 

na teatr uliczny, 2.000 zł na warsztaty multimedialne, 1.500 zł na III Biesiadę 

Seniorów.   

13. W planie wydatków na rok 2017 wprowadza się nowe inwestycje: 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P w Górze w kwocie 300.000 zł, 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4209P polegająca na dobudowie chodnika  

w miejscowości Cerekwica w kwocie 300.000 zł, 

- Przebudowa drogi powiatowej w Brzóstkowie polegająca na dobudowie 

chodnika – II etap w kwocie 100.000 zł, 
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- Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P w miejscowości Wilcza w kwocie 

250.000 zł, 

- Opracowanie koncepcji i projektu ścieżki rowerowej przy drodze krajowej  

nr 11 z Kotlina do Witaszyc w kwocie 50.000 zł. 

14. Zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na zadania majątkowe pn. „Przebudowa 

drogi nr 4194P na odcinku Łuszczanów - Tarce” w kwocie 830.000 zł oraz  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów – Wola Książęca” w kwocie 932.656 zł  

i przeznacza się je na realizację wymienionych wcześniej zadań i projektów.  

15. W związku z planowaniem osiągnięcia większych dochodów, zwiększa się środki  

w rozdziale 75618 § 0420 (opłaty komunikacyjne) o kwotę 60.000 zł oraz w § 0490 

(opłaty za usunięcie pojazdu z drogi) o kwotę 25.257,23 zł. Środki przeznaczone 

zostaną na inwestycje drogowe.” 

 

Prosiłbym Pana Przewodniczącego, żeby zrobił przerwę i na temat autopoprawek Zarządu 

opowiedziały się Komisje. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ogłaszam przerwę na posiedzenie 

Komisji stałych. 

 

Po przerwie 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam XXXVIII sesję rady Powiatu 

Jarocińskiego. Stwierdzam, że Rada zachowuje quorum i jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – kolejna sprawa to autopoprawka złożona przez Zarząd 

Powiatu z 16 stycznia 2017 r. prosiłbym, aby tą autopoprawkę odrzucić.  Następnie jako 

radny chciałbym przedstawić poprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2017 – 2030:  

 

1. W treści uchwały w § 1 dodaje się zapis: 

,,4. Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały’’. 

Treść § 5 zmienia się z treści: 

,,§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.’’ 

na  

,,§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.’’ 

2. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się zmiany wynikające ze 

zmian w projekcie budżetu powiatu na 2017 rok.  

3. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się następujące zmiany 

w przedsięwzięciach: 

- ,,Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych 

opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie 

Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług’’ ujęto wkłady własne 

powiatu oraz pozyskane środki; 
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-,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu 

jarocińskiego’’ wprowadzono nowe zadanie w zakresie wydatków bieżących i 

majątkowych, ujęto wkłady własne powiatu oraz pozyskane środki; 

-,,Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1’’ 

wprowadzono nowe zadanie, ujęto jedynie wkład własny powiatu, pozostała część będzie 

wprowadzona po popisaniu umowy o dofinansowanie; 

-,,Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2’’ 

wprowadzono nowe zadanie, ujęto jedynie wkład własny powiatu, pozostała część będzie 

wprowadzona po popisaniu umowy o dofinansowanie; 

-,,Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w 

Tarcach’’ wprowadzono nowe zadanie, ujęto jedynie wkład własny powiatu, pozostała 

część będzie wprowadzona po popisaniu umowy o dofinansowanie. 

-,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego’’ wprowadzono pozyskane środki z programu Erasmus+. 

 

 

Nr 

zmiany 

Z czego? Na co? 

1. Wydatki r. 60016 § 6300 Budowa 

odcinka drogi klasy Z łączącego ul. 

Wrocławską z ul. Bema oraz (…) 

 -2.000.000 zł 

Wydatki r. 60014 § 6050 Przebudowa 

drogi powiatowej Prusy – 

Magnuszewice – Kotlin  

+1.500.000 zł i 

Przebudowa drogi powiatowej Kamień – 

Dobieszczyzna – Sierszew – Parzew + 

500.000 zł 

2. Zdjąć z oświaty ok. 1,5% tj.  

-600.000 zł 

80102 § 4010 ZSSP 102.810 

80120 § 4010 ZSO 98.057 

80130 § 4010 ZSP1 134.804 

80130 § 4010 ZSP2 139.392 

80130 § 4010 ZSPB 85.205 

80146 § 4700 SP 13.297 

85406 § 4010 PPP 26.435 

Wydatki r. 60014 § 6050 Przebudowa 

drogi powiatowej Prusy – 

Magnuszewice – Kotlin +300.000 zł i 

Przebudowa drogi powiatowej Kamień – 

Dobieszczyzna – Sierszew – Parzew 

+300.000 zł 

3. Zdjąć zadania: r. 60014 § 6050 Budowa 

łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą nr 

12 -75.000 zł 

r. 75020 § 6050 Modernizacja 

pomieszczeń budynku Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie ul. Al. 

Niepodległości 10-12  

-150.000 zł 

Odrestaurowanie  klatek schodowych w 

budynku przy ul. Al. Niepodległości 10-

12 – 35.000 zł 

Wydatki r. 60014 § 6050 Przebudowa 

drogi powiatowej Prusy – 

Magnuszewice – Kotlin +100.000 zł i 

Przebudowa drogi powiatowej Kamień – 

Dobieszczyzna – Sierszew – Parzew 

+100.000 zł 

r. 80102 § 6050 Przebudowa terenu 

wokół budynku wraz z wyodrębnieniem 

zajezdni dla busów +60.000 zł 

 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – otwieram dyskusję nad autopoprawkami. 

Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania autopoprawek.  

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem autopoprawek do projektu uchwały? Proszę 

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

bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych, przy 12 głosach „za”, 

przy i 6 głosach „wstrzymujących się” podjęła autopoprawki. 

 

4 d 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – poddaję projekt uchwały wraz z autopoprawkami 

pod głosowanie. 

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

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

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych, przy 12 głosach „za”, i 

6 głosie głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. 

 

XXXVIII/243/16 

 

Ad. pkt. 5. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przystępujemy do rozpatrzenia projektu 

budżetu Powiatu na 2017 rok. Projekt uchwały radni otrzymali w miesiącu listopadzie. 

Projekt uchwały wraz z autopoprawkami stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

5a 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - przedstawił projekt budżetu powiatu jarocińskiego 

na 2017 rok. 

 

5b 

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

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 

21 listopada 2016 r. pozytywnie 6 głosami „za” zaopiniowała przedłożony projekt budżetu 

powiatu na 2017 rok w zakresie działania Komisji, nie wnosząc do niego żadnych uwag i 

wniosków.  

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 22 

listopada 2016 r. pozytywnie 8 głosami „za” zaopiniowała przedłożony projekt budżetu 

powiatu na 2017 rok w zakresie działania Komisji, nie wnosząc do niego żadnych uwag i 

wniosków. Natomiast Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym br. pozytywnie 

zaopiniowała przedłożone autopoprawki do w/w projektu. 

 

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

Kultury na posiedzeniu w dniu Komisja Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego na 

swoim posiedzeniu w dniu 21 listopada 2016 r. negatywnie 5 głosami „przeciw” i 1 głosem 

„za” zaopiniowała przedłożony projekt budżetu powiatu na 2017 rok w zakresie działania 

Komisji. Natomiast Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym br. pozytywnie zaopiniowała 

przedłożone autopoprawki do w/w projektu. 

 

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

Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 02 grudnia 2016 roku, z 
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udziałem przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu, 5 głosami „za” i 4 głosami 

„przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2017 rok. 

Ponadto Komisja przy 9 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Edukacji i 

Kultury o powzięcie działań mających na celu powstanie Poradni Diabetologicznej. 

Finansowanie proponuje się poprzez zdjęcie środków z: 

- rozdziału 92195 § 4300 kwotę 120.000,00 zł (festiwal disco polo w Roszkowie),  

- rozdziału 92195 § 4210 kwotę 4.000,00 zł (teatr uliczny – 2000 zł, warsztaty multimedialne 

– 2000 zł), 

- rozdziału 92195 § 4210 III Biesiada Seniorów – Jarocin 2017 – 7 rocznica powstania 

zespołu, na które przeznaczono kwotę 1.500,00zł. 

Natomiast Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym br. pozytywnie zaopiniowała 

przedłożone autopoprawki do w/w projektu. 

 

5c  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie  

- o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok, 

- o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński. 

Opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

5 d 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - przedstawił stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie opinii 

komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych. Stanowisko 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

5 e. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado 

chciałem pogratulować Wysokiej Radzie, że tegoroczny budżet będzie przyjęty w formule 

takiej, która będzie w dużej mierze aprobowana przez większość mieszkańców Powiatu. 

Udało nam się w mojej ocenie uzyskać kompromis, który skutkuje rozwiązaniami w 

budżecie. Myślę, że to jest dobry początek do tych rozstrzygnięć, które są przed nami, które 

będą rozstrzygały wszystkie Gminy, wszystkie podmioty, wszyscy mieszkańcy naszego 

powiatu. 

 

Radny M. Stolecki – Pani Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni ja również w imieniu 

Klubu Porozumienie Samorządowe Powiatu Jarocińskiego chciałem podziękować wszystkim 

radnym, którzy zagłosowali za wniesionymi autopoprawkami. Myślę, że teraz ten budżet 

wszedł na właściwy tor tak jak zakładaliśmy na początku kadencji. Myślę, że mieszkańcy i 

nasi włodarze również będą zadowoleni, że inwestycje, które wcześniej ustalaliśmy nie są 

zagrożone i będą realizowane. 

 

Radny L. Bajda – czekałem na uchwalenie tego budżetu, mam wiele uwag, między innymi 

chodzi o te autopoprawki. Nie ukrywam, że jestem za łącznikiem pomiędzy drogami 

krajowymi nr 11 i 12. Będę usiał rozważać być może na Komisji Rolnictwa na temat 

ewentualnej emisji gazów. Byłby to długo wykład z mojej strony. Wiele spraw stoi 

niezałatwionych. Za tą drogą jestem, w przyszłości zgłoszę wniosek, żeby wybudować 

chodnik Kurcew – Witaszyce, bardzo ważny. Jestem za tym, żeby budżet przyjąć w tym 

stanie rzeczy.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – w odniesieniu do punktu. Miałbym prośbę do Wysokiej 

Rady, żeby przegłosować wszystkie autopoprawki blokiem, dlatego, że trzeba by było się 



9 

 

odnieść do tych wszystkich autopoprawek, co zostały przeze mnie zgłoszone stąd prośba. 

Myślę, że wszyscy sobie w ten sposób ułatwimy pracę, bo te autopoprawki już zostały 

zaopiniowane.  Myślę, że w tym punkcie dobrze by było przegłosować je blokiem, jeśli 

Państwo wyrażą zgodę.  

 

Radny J. Zegar – chciałem króciutko, dwa zdania, ten budżet jak widzimy jest dobrze 

zbudowany dla Gminy Żerków i dla Gminy Jaraczewo. Tak średnio na poziomie trójki dla 

Gminy Kotlin, a Jarocin został pominięty mimo to, że na swoim terenie ma 12 radnych. 

Prosiłbym radnych z Jarocina o zastanowienie się jak będą głosować nad tym budżetem, bo 

jednak jest 12 z terenu ziemi jarocińskiej, a 7 jest spoza.   

 

Radna B. Włodarczyk – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w Cieminu wszystkich, bo 

wszyscy byli za wnioskiem, problemem, który zgłaszałam dwa lata temu dotyczący poradni 

diabetologicznej. To się wałkowało przez dwa lata. Chciałam podziękować wszystkim 

radnym, w grudniu na komisji budżetowej i jedni i drudzy, opozycja i sprawujący wtedy 

władzę przychylili się do tego, żeby taka poradnia u nas powstała. W imieniu wszystkich 

chorych z naszego powiatu serdeczne podziękowania.  

 

Radny L. Mazurek – Panie Przewodniczący jako mieszkaniec Jarocina i radny mieszkający 

w Jarocinie tyle lat też widzę pewne potrzeby inwestycji w Gminie Jarocin, ale będę głosował 

za tym budżetem, bo tak jak było powiedziane w następnym rozdaniu kolejność będzie inna i 

na Gminę Jarocin będzie więcej.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – budżet każdego samorządu odzwierciedla pewną sytuację, prognozy 

plany i nigdy nie wolno oceniać budżetu w skali jednego roku. Namawiam szanownych 

państwa radnych, żebyśmy patrzyli na budżet przynajmniej w perspektywie czteroletnim. W 

tym roku może się wydawać, że jeden samorząd jest pokrzywdzony, ale jak zobaczymy jak 

było w poprzednich latach to te proporcje nieco inaczej wyglądają. Przed nami proszę 

państwa dwa lata jeszcze intensywnej pracy w samorządzie. Na pewno trzeba stawiać sobie 

takie duże cele, szczególnie, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Jak już kiedyś 

wspominałem, za chwilę będzie oddana obwodnica i musimy jako Powiat myśleć o 

udrożnieniu komunikacji w kierunku Pleszewa. Jeśli tego nie zrobimy staniemy przed 

sytuacją, ze Witaszyczki, Witaszyce, Kotlin aż do ronda w Pleszewie będzie zakorkowany. 

Dlatego te inwestycje, które chociażby w Kotlinie są pokazane, czyli taki bypass z prawej 

strony w kierunku Kotlina, jak również z lewej strony wykonamy do Słupi bardzo dobra 

inwestycja. Powoduje, że jeśli nastąpi jakieś zakorkowanie można ten odcinek drogi w dobry 

sposób pokonać. Myślę Szanowni państwo, że te kolejne dwa lata pozwolą na wypracowanie 

również takich strategicznych, dobrych rozwiązań. Myślę, ze przy pracy wszyscy znajdziemy 

jakiś consensus nie pokazując czy ta czy tamta droga jest ważniejsza.  Z punktu widzenia 

powiatu ocenimy, że te drogi należy w ciągu najbliższych dwóch lat wykonać, bo one są 

istotne i ważne z punktu widzenia komunikacji naszej drogowej. Czego sobie i Państwu 

życzę.  

 

Radny P. Franczak – w kontekście tych wizji, o których mówił kolega radny. Chciałbym 

tylko do jednej rzeczy nawiązać, bo myślę, że z ta kwestią w najbliższym czasie zmierzy się 

zarząd. Nawiązuję do kwestii zakończenia budowy obwodnicy. W ramach wniosków jako 

radny postawiłem wniosek o remont ulicy dworcowej w Mieszkowie. Przy czym jest to ściśle 

powiązane z porozumieniem, którego nie udało się zrealizować w miesiącu styczniu, z 

„Budimexem” na te tematy rozmawialiśmy i jest wstępna akceptacja. Pewnie to porozumienie 

trafi już na ręce Pana Starosty, gdzie właśnie Budimex w ramach rekompensaty za 
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użytkowanie dróg na terenie powiatu, są specyfikowane w porozumieniu zobligował się do 

ich naprawy. W przypadku Mieszkowa jest to położenie dywanika na długości ponad 

kilometra i nie będzie z tego tytułu żadnych kosztów.  To jest w wyniku porozumienia. 

Składałem o to, żeby równolegle na tym odcinku zrobić chodnik. Wiem jakie są realia 

budżetu i mam nadzieję, że w wyniku tego jak będziemy realizować ten budżet uda się pewną 

kwotę na to, żeby wykorzystać ten aspekt bezkosztowego położenia dywanika na tej długości 

kilometra i również wysupłać pieniądze, żeby ten chodnik w Mieszkowie położyć.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – ta nasza dyskusja nad tegorocznym 

budżetem skupia się na jednym aspekcie poza wspomnianym przez Panią Włodarczyk bardzo 

ważnym problemem który udało nam się częściowo rozwiązać, bo chce zasygnalizować 

Państwu Radnym, że to jest częściowy koszt, który pochłonie przyszła przychodnia 

diabetologiczna. Chciałbym się skupić nad infrastruktura drogową, jestem przekonany, że 

popłynie fałszywy przekaz po tej sesji, że jakoby Rada Powiatu jest przeciwko rozwiązaniu, 

które mają Jarocin oswobodzić z napiętego natężenia ruchu tranzytowego. Szanowni Państwo 

tak nie jest. Panie Starosto myślę, że mogę w imieniu Zarządu zadeklarować, że będziemy w 

najbliższych miesiącach chcieli przedstawić i zaprosić Państwa Radnych do dyskusji nad 

stworzeniem, o czym mówił Pan Radny Wąsiewski takiego rozwiązania, który by skutkował 

faktycznym rozwiązaniem trudnych elementów w ruchu drogowym na drogach krajowych. 

Ale w jednym momencie, kiedy zostanie uruchomiona obwodnica drogowa, ona pokaże, jaki 

jest faktycznie strumień transportowy, jaki strumień samochodów, gdzie są te najbardziej 

wrażliwe elementy.  Szanowni Państwo zwracam się do wszystkich, do mediów, żeby 

przekazały informację, że my nie jesteśmy przeciwko realizowaniu dróg, ulic na terenie gmin, 

poszczególnych naszego Powiatu, nie jesteśmy przeciwko realizowaniu nowych dróg, ulic na 

terenie miasta Jarocina. Chce zwrócić uwagę, że ten łącznik, który był wspomniany dróg 11 i 

12 o którym wszyscy namiętnie dyskutujemy od paru lat jest ta de facto po zrealizowaniu 

ewentualnym drogą gminną. Myślę Panie Przewodniczący, że dobra inicjatywa by było 

gdybyśmy przekazali tą dokumentację i ten dorobek, który został przez powiat popełniony do 

samorządu gminnego, aby to był wkład samorządu powiatowego, jeśli samorząd gminny chce 

realizować tą drogą gminną na terenie miasta Jarocin. To nie naszą rolą jest krytykowanie 

tych rozstrzygnięć, to jest suwerenna decyzja tego samorządu, a naszym wkładem niech 

będzie to, co zostało zrealizowane. Chce przypomnieć, że w poprzednim roku została 

wydatkowana kwota 40 tys. zł na pierwszą wersję, pierwszy przebieg, która okazała się 

chybiona. Te środki zostały zmarnotrawione, bo nie będą mogły być w żaden sposób 

wykorzystane, ta koncepcja, ten projekt, który miał być podstawą ubiegania się o opinię 

środowiskową. Dzisiaj jesteśmy na etapie drugiego elementu, drugiej wersji, gdzie z tego, co 

się dowiadujemy opinia środowiskowa jest pozytywna z jedną moją wątpliwością. Z 

przerażeniem słyszę czołowego ekologa w naszym powiecie, który bez zająknięcia mówi o 

konieczności wyrębu 28 hektaru lasu, który jest naturalnym, Jarocin jest takim miejscem, 

miastem powiatowym otoczony lasami i my od tak chcemy sobie zafundować, że to, co jest 

dobrem narodowym, dobrem lokalnym zniszczyć. Apeluję w tym miejscu do decydentów 

gminy Jarocin czy warto w takim wymiarze niszczyć to, co od wieków było naszym wielkim 

walorem.   

 

Radny L. Bajda – ad vocem, nic nie wspominałem o wycinaniu drzew, że to będzie 

przesunięte kawałek dalej od szkółki, nie będzie naruszone drzewostanu. Zwracam uwagę, że 

ten łącznik ograniczy odpalania i zapalanie silników, co ma wpływ na spaliny i również na 

kumulacje gazów pochodnych i na oddziaływanie. Proszę mi nie mówić takich rzeczy. 

Zielone płuca mogą być korzystne i będą, będzie szybki przelot. Jeden temat Komisji 
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poświęcimy temu zagadnieniu. Poproszę, żeby przedstawiono raport oddziaływania na 

środowisko o ile jeszcze zdążę. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – miałbym prośbę do Pana Przewodniczącego i myślę, że Pan 

zapyta się czy głosujemy blokiem i taki stawiam wniosek.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – od początku kadencji, byłem wrogiem 

jednej rzeczy, że powiat robi tylko drogi. Oprócz dróg szkoły, szpital, domy dziecka i wiele 

innych rzeczy. W dniu dzisiejszym jest dobra informacja, dzisiaj jest sukces, że budżet jest. 

Co do dróg Leszku Bajda zapraszam do mnie, każdy kilometr drogi to setki zabitych zwierząt, 

miałem 16 kotów, dwa mi zostały. Jadą bezmyślnie, zabijają. Weźmy do tego sarny, lisy, 

jedna „mordownia” na drogach. Mówię do wszystkich dyrektorów szkół, domu dziecka, 

dobre informacje o to przechodzimy do głosowania. W szpitalu mamy wydarzenie, o które 

borykałem się z radnymi przez 8 lat. Dopiero w 9 roku bycia radnym w szpitalu powstanie 

paliatyw, bo nie mają gdzie ludzie godnie umierać, kaplica z prawdziwego zdarzenia, 

ginekologia z prawdziwego zdarzenia. Bida z nędzą Panie Starosto, to tez trzeba wziąć pod 

uwagę i to w ramach tego budżetu. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – proszę Państwa, żeby to w protokole było potem bardzo 

czytelne. Zdaję sobie sprawę, że każdy protokół będzie czytał. Prosiłbym, żeby autopoprawkę 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego z 16 stycznia 2017 r. i w zakresie WPF i w zakresie budżetu 

wycofać z budżetu, żeby zagłosować za wyrzuceniem tej autopoprawki, a później blokiem 

przegłosować te dwie, czyli z 14 grudnia 2016 r. i tą dzisiejsza zgłoszoną przeze mnie. Tak 

będzie prosto i czytelnie w protokole.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do przegłosowania 

autopoprawek z WPF i z budżetu z dnia 16 stycznia 2017 r. Kto z Państwa radnych jest „za” 

wycofaniem autopoprawek? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest 

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

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych, przy 12 głosach „za”, 

przy 3 głosach „przeciw” i przy 3 głosach „wstrzymujących się” wycofała autopoprawki z 

dnia 16 stycznia. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do przegłosowania 

poprawek z dnia 14 grudnia i z dnia dzisiejszego zgłoszone przez radnego Mirosława 

Drzazgę. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem poprawek do projektu uchwały? Proszę 

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

bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych, przy 12 głosach „za”, 

przy i 6 głosach „wstrzymujących się” podjęła poprawki. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – w imieniu całego Zarządu serdecznie dziękuję za 

przyjęcie budżetu na 2017 rok, a Pana Skarbnika jak najszybciej obliguję do wysłania tego 

mailem do Regionalnej Izby Obrachunkowej do Poznania, żeby zdążyć to dziś dostarczyć, 

ostatni termin nas obliguje. Panie Julianie nie jest tak, że Kotlin jest mocno pokrzywdzony, bo 

ja obliczyłem, że Kotlin na inwestycje ma 2,2 mln zł.    

 

Radny M. Małynicz – chciałbym zabrać głos w kwestii budżetu. Wstrzymałem się od głosu 

w tej kwestii, gdzie również zgadzam sie kolegami, że gmina Jarocin jest poszkodowana. 
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Uważam, że ten budżet był proporcjonalnie rozłożony, te zmiany może kosmetyczne, może 

nie, jednak w kwestii wartości inwestycji, ważności jednak ta zmiana jest dosyć istotna. W 

związku, z czym postanowiłem się wstrzymać. Myślę, że część z naszego klubu też. To nie 

jest żaden znak w kierunku przeciw czy za, to jest taki znak z mojej strony, ze utożsamiam się 

z tym budżetem, ale pewne zmiany mi się nie podobają. Uważam, że Jarocin jest 

poszkodowany w tym układzie, gratuluję tym, którzy są jednak z Gminy Jaraczewo. 

 

Radny K. Matuszak – zaraz po uchwaleniu budżetu poproszę o 5 minut przerwy. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przechodzimy do głosowania nad projektem 

uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami.  

Poddaję projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r. wraz 

z poprawkami pod głosowanie. 

 

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

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

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych, przy 13 głosach „za” 

I przy 5 głosach „wstrzymujących się” budżet wraz z poprawkami został uchwalony. 

 

XXXVIII/244/16 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – ogłaszam przerwę. 

 

Po przerwie 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – wznawiam XXXVIII sesję rady Powiatu 

Jarocińskiego. Stwierdzam, że Rada zachowuje quorum i jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

 

Ad. Pkt. 6 

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

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Dokonuje się następujących zmian w składach osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Jarocińskiego: 

1) Odwołuje się ze składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Radnego 

Jana Szczerbania oraz Radnego Zbigniewa Kuzdżała. 

2) Odwołuje się ze składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Radnego Mirosława Drzazgę. 

3) Do składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury powołuje się Radnego 

Przemysława Franczaka. 

4) Do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska powołuje się 

Radnego Zbigniewa Kuzdżała. 

5) Do składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Radnego Mirosława 

Drzazgę. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – z uwagi na to, że zrezygnowałem z 

Komisji Rewizyjnej, w tej chwili zasiadam tylko w Komisji Budżetu i Rozwoju, dlatego 
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proszę o umieszczenie mojego nazwiska w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Jestem 

przeziębiony to myślę, że ta Komisja pomoże mi wyjść z tego problemu.  

 

5) Do składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Radnego Mirosława 

Drzazgę oraz Radnego Stanisława Martuzalskiego 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przechodzimy do głosowania nad projektem 

uchwały. 

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

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

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych, przy 16 głosach „za” 

i przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę.  
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Ad. Pkt. 7 Interpelacje i zapytania Radnych 

Radny P. Franczak – jest to interpelacja całego klubu Ziemi Jarocińskiej dotycząca uchwały 

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jarocińskiego. Interpelacja stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu.  

 

Radny K. Matuszak – chciałem powiedzieć, że kiedy mówiłem te słowa, nie znałem tych 

wyliczeń. Po zagłębieniu się w te wyliczenia, sytuacja jest zupełnie inna. Dziękuję,  

 

Radna B. Włodarczyk – mam taką prośbę, że na interpelację, którą otrzyma kolega radny w 

miesiącu czy dwóch tygodniach prosiłabym, aby te odpowiedzi były pod koniec sesji 

przeczytane, jeśli będziemy sobie życzyć, albo żeby do nas również dotarła taka odpowiedź. 

Żebyśmy wiedzieli, jaka jest motywacja na odpowiedź interpelacji. Myślę, że to nie jest 

tajemnica wojskowa i każdy z nas powinien wiedzieć. Na każdą interpelację,  

 

Ad. Pkt. 8 Wnioski i oświadczenia radnych. 

Nie było. 

 

Ad. Pkt. 9 Wolne głosy i wnioski 

Nie było. 

 

Ad. Pkt. 10 Komunikaty 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – najbliższa sesja odbędzie się wstępnie za około  

2 tygodnie.  

 

P Ad. Pkt. 11 

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

zamykam obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji. 
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