
= 

1 

 

Protokół nr XL/17 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 31 marca 2017 r. w godz. od 15:00 do 20.20 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

Ad. pkt. 1. 
Obrady XL 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, 

zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2,3 i 4 do protokołu. 

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

obecności, że na ogólną liczbę 19 radnych obecnych jest 15 radnych, wobec czego Rada jest 

władna, by podejmować prawomocne decyzje. Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Mikołaj 

Szymczak. Spóźnieni radni: Andrzej Szlachetka. Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu został 

udostępniony Państwu radnym w programie esesja. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku 

obrad? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie zmian do porządku obrad. Dziękuję. Stwierdzam, 

że Rada przyjęła porządek obrad 40 sesji Rady Powiatu. 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Złożenie ślubowania. 

3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XXXIX sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po 

XXXIX sesji Rady Powiatu. 

6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2016 rok - 

uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 

7. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 

2016 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji. 

8. Sytuacja w Spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. na dzień 30.01.2017 r. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 

przedstawiciela powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi 

Jarocińskiemu na 2017 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz 

Osób Niepełnosprawnych "OPUS" za rok 2016. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie dostosowania 

sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej. 

19. 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. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017-2030. 

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

powiatu na 2017 r. 

22. Interpelacje i zapytania radnych. 

23. Wnioski i oświadczenia radnych. 

24. Wolne głosy i wnioski. 

25. Komunikaty. 

26. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Wysoka Rado! Informuję, że w dniu 

8 marca wpłynęło postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 7 marca 2017 r. 

w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego Rady Powiatu Jarocińskiego, którego 

mandat wygasł, pana Marcina Zwierzyńskiego. Pan Marcin Zwierzyński złoży obecnie 

ślubowanie. Proszę Pana o powstanie i wypowiedzenie roty ślubowania. Tekst roty ślubowania 

Pan otrzymał. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zwrotu: „Tak mi dopomóż Bóg”.  

 

P. M. Zwierzyński – „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec 

Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 

pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać 
Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję. Gratulujemy. Bardzo się cieszę. 
W tej chwili dołączył do zaszczytnego grona radnych. Przypomnę, że w każdym momencie ma 

pan prawo do głosowania. 

 

Ad. pkt. 3. 
Protokół z obrad  XXXIX sesji Rady Powiatu były wyłożone do wglądu w Starostwie 

Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22 od dnia 28 marca 2017 r. w godzinach urzędowania. Do 

dnia sesji nie wpłynęły do nich żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła 

protokół z obrad XXXIX sesji Rady Powiatu V kadencji.  
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Ad. pkt. 4. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – informuję, że „Sprawozdanie 

z działalności Zarządu Powiatu po 39 sesji Rady Powiatu” zostało udostępnione radnym w 

programie e-sesja. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Czy ktoś z Państwa 

radnych pragnie zadać pytanie panu Staroście w sprawie przedłożonego sprawozdania?  

Otwieram dyskusję. 
 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu zostało 

zamieszczone w programie e-sesja. Proponuję, ponieważ jest ono bardzo obszerne, jeśli ktoś 
ma jakieś pytania to bardzo proszę.  
 

Radny P. Franczak – w sprawozdaniu jest zapis, że powołano zespół nadzorujący inwestycję 
drogową w Dobieszczyźnie. Czy to będzie stałe rozwiązanie w kontekście wszystkich 

inwestycji drogowych, czy wyjątkowe? 

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – jest to zespół, który będzie zajmował się 
wszystkimi inwestycjami, jakie będą realizowane przez Powiat Jarociński do końca kadencji. 

 

Radny M. Walczak – podana jest informacja, że zabezpieczone jest 30.000 zł na usunięcie, 

zagospodarowanie odpadów po wypadku drogowym cysterny. Czy to nie powinien pokrywać 
tego ubezpieczyciel sprawcy tego zdarzenia żeby powiatu nie obciążać? 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – oczywiście czyniliśmy starania, żeby ten, 

kto spowodował wypadek i jego ubezpieczyciel poniósł te koszty, jednakowoż faktura i termin 

zapłaty będzie nieubłagany. Powiat musi w tej chwili musi ponieść te koszty a dopiero po 

stwierdzeniu winnego będzie to dochodzone sądownie od tego kto spowodował wypadek z jego 

ubezpieczenia OC.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję. 
 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – przedstawię krótkie sprawozdanie z prac Starosty od 

17 lutego br. 23 lutego wziąłem udział w naradzie w Urzędzie Marszałkowskim na temat kolei 

metropolitarnej. Materiały dotyczące rozliczania projektowania kolei metropolitarnej 

docierającej z Poznania w różnych kierunkach państwo radni otrzymali. Do końca kwietnia 

musimy się wypowiedzieć czy dofinansowujemy tę kolej, czy kolejne połączenia sfinansujemy 

z budżetu powiatu. 1 marca wziąłem udział w obecności członków Zarządu i wielu innych osób 

w składaniu kwiatów w dniu Żołnierzy Wyklętych pod tablicą przy Szkole Podstawowej Nr 1 

oraz przy drodze Jarocin – Leszno. 3 marca odbyło się spotkanie samorządowców z prezesem 

Kosiniak - Kamyszem. 7 marca wziąłem udział w spotkaniu z Burmistrzem Jaraczewa 

w sprawie inwestycji drogowych na terenie Gminy Jaraczewo. W tym samym dniu odbyłem 

spotkanie w zebraniu grupy Banku Spółdzielczego w Jaraczewie. 10 i 15 marca brałem udział 

w spotkaniach z Wójtem Kotlina dotyczących organizacji dożynek tegorocznych w Gminie 

Kotlin oraz poruszyliśmy z Członkiem Zarządu panem Kuzdżałem temat inwestycji drogowych 

w Gminie Kotlin. 14 marca spotkałem się z Radą Sołecką Zakrzewa w sprawie usunięcia 

usterek na drodze Witaszyczki – Zakrzew. 16 marca wraz z Wicestarostą i Skarbnikiem 

Powiatu udaliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego w celu podpisania  umów dotyczących 

projektów oświatowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarociński. 22 marca wraz z 

członkiem Zarządu p. Zbigniewem Kuzdżałem wzięliśmy udział w posiedzeniu Komisji Rady 

Miejskiej Gminy Żerków w sprawie wspólnych inwestycji drogowych na terenie Gminy 

Żerków. 30 marca spotkałem się z dyrekcją, uczestnikami i opiekunami konkursu 
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informatycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. Natomiast o godz. 

17.00 wziąłem udział w debacie o bezpieczeństwie z udziałem Policji, Straży Pożarnej, 

mieszkańców, sołtysów naszego powiatu. Odbyła się ona w Miejsko – Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Jarocinie. Dziękuję.  
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. 
 

Ad. pkt. 5. 

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

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XXXIX sesji 

Rady Powiatu. Najważniejsze dwa spotkania. Pierwsze to 1 marca spotkaliśmy się  grupą 
radnych i samorządowców z Posłem Kaletą. Pan Poseł poinformował nas, że już na Jarocin 

w 2019 roku ruszy ochrona terytorialna kraju. To jest fakt. Mamy wyznaczonych przełożonych, 

kto się tym zajmie. Pan Poseł szuka najlepszego lokum. Już ta piąta formacja naszego wojska 

ruszy. Bardzo się z tego cieszę. Już w tej chwili wśród młodych jest zainteresowanie, gdzie się 
spotykać. Jest zapotrzebowanie ogromne na tego typu jednostki. Ponadto jesteśmy już prawie 

po rekolekcjach szkolnych. Zapewniam, że nasza młodzież daje dobre świadectwo. Jest liczny 

udział młodzieży. 

 

Radny L. Bajda - sprawozdanie z działalności Radnego po XXXIX sesji Rady Powiatu 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 6. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu - przechodzimy do następnego punktu 

Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2016 rok - uwzględniając 

stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Proszę o przedstawienie informacji 

p. Krzysztofa Rzepczyka, Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie oraz p. Kazimierza 

Cieślaka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. 

 

P. Krzysztof Rzepczyk, Komendant Powiatowego Policji w Jarocinie –informacja w formie 

prezentacji multimedialnej. Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Podsumowując, 

Powiat Jarociński jest powiatem bezpiecznym. W 2016 roku odnotowaliśmy kolejny spadek 

przestępczości ogólnej i przestępczości kryminalnej.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję i otwieram dyskusję. Czy są 
pytania do pana Komendanta? 

 

Radny K. Matuszak – mam pytanie, może troszkę na wyrost. Obserwujemy w ostatnim czasie 

dużą falę tzw. emigracji zarobkowej na nasz teren. Ja patrzę z perspektywy miejscowości 

Golina. Nie wspominam funkcjonującej u nas ludności narodowości żydowskiej, muzułmanów. 

Teraz na przykład jest duża fala narodowości ukraińskiej, młodzi ludzie. Idzie teraz okres 

wiosenno–letni, festyny, gorąca krew słowiańska płonie i u nas. Czy jesteśmy na to 

przygotowani. Coś się może zdarzyć, takie są realia. Młodzi ludzie po obu stronach. Czy jest 

to monitorowane, czy jesteśmy przygotowani na konflikty na podłożu narodowościowym.  

 

P. Krzysztof Rzepczyk, Komendant Powiatowego Policji w Jarocinie – nie odnotowaliśmy 

takich przypadków. Te osoby, które przebywają na naszym terenie są monitorowane nie tylko 

przez nas, ale przez urzędy które wydają stosowne zgody na pobyt i pracę. Nie zauważam 

większego zagrożenia z tego tytułu, jeśli takie zagrożenie powstanie musimy być przygotowani 

bo innej możliwości nie ma. 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję za przedstawienie prezentacji. 

Wystąpię jeszcze z apelem. Zbliża się czerwiec, lipiec i proszę o wyrozumiałość wobec 

rolników i kontroli traktorów. Oni walczą o chleb. 

P. Kazimierz Cieślak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie –

informacja w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacja stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zanim otworzę dyskusję przypomnę, że 

mamy dwie klasy mundurowe policyjną i strażacką. Młodzież jest dumna z możliwości 

noszenia munduru. Mamy fachowców klasy średniej, którzy pod okiem zawodowej kadry są 
szkoleni. Czy są pytania do pana Komendanta? 

Radny L. Bajda - wiosenne wypalanie traw, jest to pewnego rodzaju plaga. Jak to statystycznie 

wygląda? Czy uległo to zmniejszeniu? Tu chodzi o zagrożenie ekologiczne dla ogradzającej się 
przyrody, zimujących organizmów, jak również zagrożenie pożarowe. Czy coś wiadomo 

w zakresie kontroli w marketach w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak to wygląda? Czy 

są planowane ćwiczenia na terenie marketów. Jest to trudne z punktu widzenia sprzedaży, ale 

czy jest to przewidywane? 

P. Kazimierz Cieślak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie – 

jeśli chodzi o trawy prowadzimy akcje profilaktyczne, apelujemy do wszystkich mieszkańców, 

że jest to zły zabieg, który niszczy glebę. Mieliśmy kilka przypadków w tym roku. Aura jest 

dość dobra, zielona część przewyższa część suchą traw i nie ma nagminnego wypalania. Raczej 

osoby wygrabiają trawę niż wypalają. Te przypadki, w których interweniujemy to raczej od 

wyrzuconego papierosa do rowu. Jeśli chodzi o kontrole, wykonywane są systematycznie, 

w zależności od czasu. Nowe obiekty kontrolowane są od razu w momencie weryfikowania. 

Jeśli chodzi o wyposażenie w sprzęt, to zależy od obiektu, jaką ma kubaturę. Wówczas jest 

wyposażony albo w system sygnalizacji pożarów, albo drzwi przeciwbaniczne. Jeśli chodzi 

o ćwiczenia w obiekcie, przeprowadzamy jako komenda straży, chociaż nie z pełną ewakuacją, 
ale sprawdzamy drogi dojazdowe, drożność dróg ewakuacyjnych. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie 

widzę. Dziękuję Komendantom za służbę. Proszę również przekazać życzenia 

funkcjonariuszom obu jednostek, aby cało i zdrowo wracali. Trzeba sobie uzmysłowić walące 

się domy, lecące drzewa, wichury. Ponadto niebezpieczna służba w Policji, chuligaństwo, piraci 

drogowi, bandziorów się ściga. Stwierdzam, że Rada Powiatu sprawozdania przyjęła.  

 

Ad. pkt. 7. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt to wysłuchanie informacji 

o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2016 r. w zakresie 

realizacji wspólnych zadań i inwestycji. 

Poproszę o zabranie głosu pana Mirosława Drzazgę, Członka Zarządu Powiatu w Jarocinie 

a następnie pana Zbigniewa Kuzdżała, Członka Zarządu Powiatu w Jarocinie. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu w Jarocinie – informacja stanowi załącznik nr 9 

do protokołu. 

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu w Jarocinie - informacja stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy do 

przedstawionych informacji ktoś z Państwa zabierze głos? 

 

Radny M. Walczak – widać, że współpraca poprzedniego Zarządu Powiatu z gminami była 

owocna. Był zakup karetki, inwestycje drogowe na terenie wszystkich gmin. Natomiast jednym 

z powodów odwołania poprzedniego Starosty był zła współpraca z gminami z terenu powiatu. 

 

Radny P. Franczak – w uzupełnieniu chciałbym dodać, ponieważ wczoraj było posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów i była dyskusja na ten temat, żeby obiektywnie ocenić zakres 

współpracy inwestycyjnej ustaliliśmy, że należy pokazać relacje pomiędzy inwestycjami 

w kontekście od początku kadencji. Wówczas będziemy mogli obiektywnie to ocenić 
i ewentualnie wysnuć prawidłowe wnioski. 

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu w Jarocinie – będzie to przygotowane na 

następne posiedzenie. Mam jeszcze jedną sprawę.  
 

Sprostowanie do gazety!!!!! Sprostowanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu sprawozdania przyjęła.  

 

Ad. pkt. 8. 

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

porządku obrad dotyczącego sytuacji w Spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. 

na dzień 30.01.2017 r. 

Informuję, że w pierwszej kolejności wysłuchamy wszystkich prezentacji i wystąpień 

a następnie odbędzie się dyskusja nad przedstawionymi materiałami. 

 

Proszę pana Stanisława Martuzalskiego, Członka Zarządu Powiatu o przedstawienie 

prezentacji multimedialnej dotyczącej sytuacji w Spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie" 

Sp. z o.o. na dzień 30.01.2017 r. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ponieważ są problemy z uruchomieniem 

prezentacji ogłaszam 10 minut przerwy. 

 

Po przerwie Rada jest nadal władna do obradowania i podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – z powodów technicznych punkt dotyczący 

sytuacji w Spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. na dzień 30.01.2017 r. 

zostanie zrealizowany przed pkt. 19.  

 

Nieobecni radni: M. Małynicz, M. Szymczak, Zb. Kuzdżał, Sł. Wąsiewski. 

 

Ad. pkt. 9. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. W związku ze złożoną rezygnacją radnego Karola Matuszaka 

z uczestnictwa w pracach Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy podjąć stosowną 
uchwałę. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady 

Powiatu Jarocińskiego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę  podjęta jednogłośnie.  

 

XL/255/17 

 

Ad. pkt. 10. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przystępujemy do rozpatrzenie kolejnego 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w składzie osobowym 

stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały został udostępniony radnym 

w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Postanowieniem nr 7/17 z dnia 7 marca 2017 r. Komisarz Wyborczy w Kaliszu stwierdził 

wstąpienie w miejsce radnego Leszka Romualda Mazurka, którego mandat wygasł kandydata 

z tej samej listy Pana Marcina Zwierzyńskiego. Pan Marcin Zwierzyński na sesji w dniu 

dzisiejszym złożył ślubowanie i przystąpił do wykonywania mandatu radnego.  

Proszę radnego Marcina Zwierzyńskiego o deklarację w jakich komisjach chciałby pracować. 
Przypominam, że radny winien pracować w dwóch komisjach. 

 

Radny M. Zwierzyński – deklaruję pracę w Komisjach Zdrowia i Spraw Społecznych oraz 

w Edukacji i Kultury. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – stwierdzam, że radny Marcin Zwierzyński 

został powołany do prac w Komisjach Zdrowia i Spraw Społecznych oraz w Edukacji i Kultury. 

Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

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

Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła uchwałę. Życzę owocnej 

pracy. 

XL/256/17 

 

Ad. pkt. 11. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przystępujemy do rozpatrzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia przedstawiciela powiatu w 

Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. Projekt uchwały został udostępniony 

radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Z uwagi 

na to, że Powiat Jarociński jest członkiem Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 

należy wydelegować przedstawiciela powiatu w Stowarzyszeniu. W bieżącej kadencji 

przedstawicielem powiatu był Pan Julian Zegar, który do dnia  30.01.2017 r. pełnił funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. Proponuje się, aby przedstawicielstwo 

powiatu nadal związane było ze stanowiskiem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego, dlatego proponuje się na to stanowisko radnego Andrzeja Szlachetkę 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. Wobec powyższego podjęcie uchwały 

jest uzasadnione. Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos do projektu uchwały? 

 

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 w obecności 15 radnych, przy 7 głosach 

„wstrzymujących” i przy 8 głosach „za” podjęła uchwałę. 
 

XL/257/17 
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Ad. pkt. 12. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2017 rok. Projekt uchwały został 

udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu. Proszę Wicestarostę pana Mirosława Drzazgę o przedstawienie projektu uchwały. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej  oraz  za t rudnianiu  osób  

niepełnosprawnych  nakłada na Radę Powiatu obowiązek podjęcia uchwały 

w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Prezesa Zarządu PFRON 

Powiatowi Jarocińskiemu w 2016r. w wysokości 1 304 019,00 zł. 

Zadania, które mogą być realizowane ze środków Funduszu są ustalone w ustawie oraz 

rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. 

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) 

Zadania przewidziane w projekcie uchwały są zgodne z zadaniami określonymi w w/w 

przepisach. Z uwagi na niedobór środków w roku bieżącym na wszystkie zadania określone 

w powyższej ustawie powiat będzie realizował niektóre zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej wynikające z analizy rozeznanych potrzeb osób niepełnosprawnych 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję, czy ktoś jeszcze pragnie zabrać 
głos do projektu uchwały? Nie widzę. Poproszę o opinie Komisji. 

 

Radny A. Szlachetka, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 30 marca br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez 

Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2017 rok. 

 

Radny Karol Matuszak, Przewodniczący Komisji zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 29 marca br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2017 rok. 

 

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 w obecności podjęła uchwałę. 
 

XL/258/17 

 

Ad. pkt. 13. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kolejny punkt porządku obrad to 

rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021. 
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Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu. Proszę p. Mirosława Drzazgę, Członka Zarządu Powiatu 

o przedstawienie uchwały. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - jak stanowi art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji i zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja, zgodnych 

z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych 

programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, 

rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

Program dotyczy okresu pięcioletniego. Został on opracowany przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie we współpracy z przedstawicielami jednostek organizacyjnych 

powiatu działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W programie wskazano konieczność 
podjęcia działań w szczególności w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej, zatrudniania 

oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Program jest zgodny z celami i kierunkami 

działań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Jarocińskiego na lata 

2014-2020. Źródłem finansowania zadań Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

w powiecie jarocińskim na lata 2017-2021 będą głównie środki otrzymywane z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach algorytmu, z Funduszu Pracy, 

a także z budżetu powiatu jarocińskiego na realizację zadań statutowych powiatu i jednostek 

organizacyjnych. Uchwalenie Programu pozwoli również na pozyskiwanie środków 

z programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

a także innych źródeł zewnętrznych. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos do 

projektu uchwały. Nie widzę. Proszę o opinię Komisji. 

 

Radny Karol Matuszak, Przewodniczący Komisji zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 29 marca br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2021. 

 

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 w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła 

uchwałę. 
XL/259/17 

 

Ad. pkt. 14. 

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez 

Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych "OPUS" za 

rok 2016. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Proszę p. Mirosława Drzazgę, Członka Zarządu Powiatu 

o przedstawienie uchwały. 
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P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej 

(Dz. U. Nr 63, poz.587) jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie 

z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystaniu środków finansowych warsztatu. Sprawozdanie 

stanowi podstawę do dokonywania przez powiat corocznej oceny działalności warsztatu. 

Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie za 2016r. zostało 

złożone przez prowadzące Warsztat Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „OPUS”. Z analizy efektów realizacji indywidualnych programów 

rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie wynika, że jednostka 

w 2016r. realizowała zadania określone w art. 10a ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 

z późn. zm. stwarzając osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość 
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności 

niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu odbywała się przy zastosowaniu 

technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności 

życia codziennego oraz zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz 

podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo 

w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Przedstawione sprawozdanie finansowe 

wykazało zgodne z planem wykonanie rocznego budżetu w 2016r. Reasumując – Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Jarocinie w roku 2016 zrealizował zadania na rzecz uczestników zgodnie 

z założeniami Ustawy z dnia 27. sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011r. Nr 127 poz.721 ze zmian.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie 

warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587). Proces rehabilitacji prowadzony był 

prawidłowo i zgodnie z indywidualnym procesem terapii i rehabilitacji przygotowanym przez 

Radę programową WTZ, co stanowi podstawę do dokonania pozytywnej oceny jego 

działalności w 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie pismem 

RON.5404.1.2017 z dnia15.03.2017r. pozytywnie oceniło pod względem merytorycznym 

i finansowym sprawozdanie WTZ za 2016r. Mając na uwadze powyższe oraz przepisy 

powołane w projekcie uchwały uzasadniają jej podjęcie.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos do 

projektu uchwały. Nie widzę. Poproszę o opinię Komisji. 

Radny Karol Matuszak, Przewodniczący Komisji zdrowia i Spraw Społecznych Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 29 marca br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania 

oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego 

przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych 

"OPUS" za rok 2016. 

 

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 w obecności 15 radnych, podjęła uchwałę. 
 

XL/260/17 
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Ad. pkt. 15. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Przystępujemy do rozpatrzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 

dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt uchwały został udostępniony radnym 

w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Proszę p. Grzegorza Fenglera, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie 

o przedstawienie uchwały. 

 

P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie – zgodnie art. art. 4 ust.1 

pkt 17, oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym  (tekst 

jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.), podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu 

należy do kompetencji Powiatu. Ponadto zgodnie art. 9 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., 

poz.645, ze zm.),  do zadań samorządu powiatowego w zakresie rynku pracy należy 

w szczególności podejmowanie i realizowanie zadań zmierzających do ograniczenia 

bezrobocia i jego negatywnych skutków, przy czym zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 2 do zadań 

samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy pozyskiwanie i gospodarowanie 

środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. W tym 

stanie prawnym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos do 

projektu uchwały. Nie widzę. Poproszę o opinię Komisji. 

Radny A. Szlachetka, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rowoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 30 marca br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 

01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014-2020. 

 

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 w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła 

uchwałę. 
 

XL/261/17 

 

Ad. pkt. 16. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przystępujemy do rozpatrzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 

dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-

sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Proszę p. Grzegorza Fenglera, 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie o przedstawienie uchwały. 
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P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie – zgodnie art. art. 4 ust.1 

pkt 17, oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca samorządzie powiatowym  (tekst jednolity 

Dz.U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.), podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu należy do 

kompetencji Powiatu. Ponadto zgodnie art. 9 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.645, ze 

zm.), do zadań samorządu powiatowego w zakresie rynku pracy należy w szczególności 

podejmowanie i realizowanie zadań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego 

negatywnych skutków, przy czym zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 2 do zadań samorządu powiatu w 

zakresie polityki rynku pracy należy pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi 

na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. W tym stanie prawnym 

podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 

 

Na obrady wrócił radny Sł. Wąsiewski. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos do 

projektu uchwały. Nie widzę. Poproszę o opinię Komisji. 

Radny Sławomir Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rowoju - Komisja 

Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 30 marca br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 

dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

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 w obecności 16 radnych, podjęła uchwałę. 
 

XL/262/17 

 

Ad. pkt. 17. 

Kolejny punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały 

został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do 

protokołu. Proszę p. Mirosława Drzazgę, Członka Zarządu Powiatu o przedstawienie uchwały. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – jak sobie państwo przypominają na ostatniej 

sesji wywołaliśmy projekt uchwały i dotyczył sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

dostosowanej do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe. Po 

opinii z Kuratorium Oświaty przedstawiam projekt uchwały, który powinniśmy przyjąć na 

dzisiejszej sesji. Jeśli chodzi o wagi Kuratora oświaty zwrócił nam uwagę, że na terenie Powiatu 

Jarocińskiego istnieje również Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Cerekwicy Nowej 

na terenie Gminy Jaraczewo. W projekcie uchwały, który poddaliśmy opinii Kuratora nie 

ujęliśmy szkół, które znajdują się na terenie powiatu, których nie finansujemy. Dokonaliśmy 

uzupełnienia i możemy po spełnieniu zaleceń Kuratora uchwałę podjąć. Została również 
zmieniona numeracja liceów. 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos do 

projektu uchwały. Nie widzę. Poproszę o opinię Komisji. 

Radny Mariusz Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji 

i Kultury na posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe 

oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu 

Jarocińskiego. 

Wrócił radny Zb. Kuzdżał. 

 

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 w obecności 17 radnych, podjęła uchwałę. 
 

XL/263/17 

 

Ad. pkt. 18. 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej. Projekt uchwały został udostępniony 

radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Proszę 
p. Alicję Staniszewską, Zastępcę Kierownika, głównego specjalistę ds. gospodarki 

nieruchomościami o przedstawienie uchwały. 

 

P. A. Staniszewska, Zastępca Kierownika, główny specjalistę ds. gospodarki 

nieruchomościami – projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody ustanowienie nieodpłatnej 

służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego 

położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej, która sąsiaduje z nieruchomością oddaną w trwały 

zarząd na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jarocinie. Z uwagi na przebudowę 
i rozbudowę budynku na tej nieruchomości zachodzi potrzeba zagospodarowania części gruntu 

stanowiącego własność powiatu a zatem zachodzi potrzeba ustanowienia nieodpłatnej 

służebności gruntowej, która wynika z przepisów, jakie stosowane są w gospodarce 

nieruchomościami.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos do 

projektu uchwały. Nie widzę. Poproszę o opinię Komisji. 

Radny Sławomir Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Komisja 

Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 30 marca br. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

nieodpłatnej służebności gruntowej. 

 

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 w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie podjęła uchwałę. 
 

XL/264/17 
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Ad. pkt. 8 

Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego sytuacji w Spółce "Szpital 

Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. na dzień 30.01.2017 r. 

Informuję, że w pierwszej kolejności wysłuchamy wszystkich prezentacji i wystąpień 

a następnie odbędzie się dyskusja nad przedstawionymi materiałami. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę pana Stanisława Martuzalskiego, 

Członka Zarządu Powiatu o przedstawienie prezentacji multimedialnej dotyczącej sytuacji 

w Spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. na dzień 30.01.2017 r. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – przedstawiam prezentację, w której na 

slajdach widać bieżącą sytuację w szpitalu. Nasz szpital jest dobrym szpitalem powiatowym 

jeśli chodzi o usługi medyczne. Co innego ocena kwestii zarządczej, nadzoru właścicielskiego. 

Natomiast mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, jeśli chodzi o usługi medyczne, nasz 

szpital jest na bardzo dobrym poziomie. Jako nowy Zarząd nie mogliśmy doszukać się 
w urzędzie dokumentów dotyczących szpitala. Z trudem docieraliśmy do poszczególnych pism. 

Kiedyś na Komisji Zdrowia zapytałem czy jest przygotowany plan naprawczy dla szpitala 

i p. Mateusz Walczak przewodniczący odpowiedział, że tak. Okazało się, że faktycznie ten 

materiał jest. Jednak nikt z członków Zarządu, którzy zasiadają w nowym Zarządzie nie widział 

tego na oczy. Dziwna sytuacja, bo ten dokument został opracowany przy określonych 

nakładach finansowych. Zawiera kwestie finansowe jak i modernizacyjne. Jednak nie jest 

w ogóle podpisany. Trudno ustalić czy i kto go w zasobach Spółki pozostawił. W szafach, 

szufladach Starostwa nie było po przejęciu władzy przez Zarząd pod kierownictwem Starosty 

Teodora Grobelnego żadnych dokumentów. Jest to sytuacja niedopuszczalna, by na terenie 

Starostwa nie było żadnych materiałów z ostatnich lat dotyczących Spółki, poza uchwałami 

podnoszącymi kapitał. Tych materiałów jest mało, ale są bardzo optymistyczne. Gdyby ten 

program naprawczy został zrealizowany Spółka dzisiaj mogłaby naprawdę hulać. Z odpowiedzi 

ówczesnego pana Prezesa na pytania Komisji i radnych wynika, że zgodnie z planem Spółka 

w latach 2015 i 2016 musi przeprowadzić remonty i modernizację oddziałów położniczo – 

ginekologicznego, noworodkowego, chorób wewnętrznych oraz dziecięcego, aby dostosować 
je do wymogów formalno – prawnych do końca 2016 roku. Zakładano również utworzenie 

zakładu opiekuńczo – leczniczego oddziału paliatywnego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 

mówi, że każdy szpital musi być dostosowany do wymogów rozporządzenia z 2012 roku. 

Deklaracja, że szpital będzie dostosowany do wymogów do końca 2016 r. była czysto 

populistyczna. Kolejna odpowiedź poprzedniego prezesa, o tym że koncepcja oddziału 

paliatywnego i przetarg zostanie ogłoszony w najbliższym tygodniu. Długi ten tydzień. Jest 

korespondencja pomiędzy panem Prezesem Jantasem a oddziałem Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Poznaniu gdzie pan prezes deklaruje i oświadcza, że jesteśmy przygotowani na 

oddział paliatywny jak i na stację dializ. Mamy przygotowanych dziewięć stanowisk do dializ. 

Mam nadzieję, że w wyniku tej debaty padną ze strony radnych wnioski. Przedstawiam na 

zdjęciach stan szpitala na dzień 30 stycznia, kiedy został powołany nowy Zarząd. Prezentacja 

stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę o zabranie głosu Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. pana Krzysztofa 

Gieburowskiego i przedstawienie oceny bieżącej sytuacji w Spółce.  

 

P. K. Gieburowski –przedstawiam uwagi i stanowisko audytora, ponieważ my jako Rada 

Nadzorcza nie podjęliśmy jeszcze decyzji wiążących co dalej zrobić. Nowa Rada Nadzorcza 

w obecnym składzie została powołana na początku lutego tego roku. W realizacji uchwały 
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wspólników powołaliśmy członka Zarządu pana Leszka Mazurka, który wówczas spełnił 

funkcję członka Zarządu. Jednocześnie w związku ze zmianą uchwały o wynagradzaniu 

członków Zarządu w spółce przygotowaliśmy do akceptacji wówczas panu prezesowi 

Jantasowi możliwość zmiany warunków i pozostania na stanowisku. Wychodząc z założenia, 

że interes szpitala jest najważniejszy. Sam osobiście wręczyłem panu Jantasowi ten dokument 

dotyczący zmiany umowy i warunków zatrudnienia pozostawiając kilka dni do zastanowienia 

i przeanalizowania. Stwierdził, że jednak nie przyjmie i w związku z tym odwołaliśmy pana 

Jantasa ze stanowiska prezesa spółki. Z tej przyczyn, że Rada Nadzorcza nie może utrzymywać 
stanu faktycznego sprzecznego z uchwałami. Uchwała określa wyraźnie jakie są granice 

możliwe do wynagradzania natomiast umowa pana Jantasa wykraczała poza te ramy. Rada 

Nadzorcza nie miała wyjścia jak tylko pana prezesa Jantasa odwołać z tego stanowiska. 

W umowie były również zapisy, że z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec 

miesiąca kalendarzowego czyli do końca kwietnia. Ponadto umowa przewidywała 

trzymiesięczną odprawę. W sumie pan Jantas otrzymał siedmiokrotną wypłatę, czyli wysokości 

ostatniego uposażenia co wynosiło maksymalną wysokość, o której ustawa wspomina czyli 

4.400.00 zł razy 4 co daje 17 tys zł razy 7. Tak postanowili wspólnicy. W momencie odwołania 

prezesa ogłosiliśmy konkurs na stanowisko członka Zarządu ponieważ pana Mazurka 

powołaliśmy na Prezesa Spółki. Jednak wspólnicy zrezygnowali z dwuosobowego Zarządu 

Spółki i musieliśmy odwołać konkurs. Ja jednak będę zachęcał do tego rozwiązania. 

Wróciliśmy jednak do modelu jednoosobowego zarządzania spółką. Ponadto Rada Nadzorcza 

zapoznawała się z sytuacją finansową szpitala. Jeżeli ktoś z obecnych liczy na to, że płynność 
finansowa spółki do końca roku zostanie zachowana to jest w błędzie. Już spodziewamy się, że 

w miesiącu maju nastąpi zachwianie tej płynności w zakresie płynności bieżącej. Przechodzą 
zobowiązania i płatności te, które są ze strat z poprzednich lat. W bilansach jest też strata i 

wydatek. Stratę liczymy do roku ubiegłego a wydatek może być w roku następnym i ma wpływ 

na płynność finansową. Prawdopodobnie przyjdziemy i poprosimy właścicieli o pomoc w 

utrzymaniu płynności finansową. Jeśli chodzi o inwestycje, zdaniem Rady, nie ma innej 

możliwości, trzeba podjąć działania czy idziemy i rozwijamy szpital i dostosowujemy do norm, 

czy też rezygnujemy z pewnych oddziałów i rozbudowujemy go w formie polikliniki, tzn. 

przychodni specjalistycznych. Jest kilka wersji co zrobić dalej, ale wszystko sprowadza się do 

tego, że trzeba inwestować. Nie ma co liczyć w tej sytuacji finansowej, że nie będziemy 

przychodzić do państwa i prosili o pieniądze na zapłatę rat. Szpital na to nie stać. Rozmawiałem 

na ten temat z panem Jantasem i namawiałem go, żeby został. On jednak powiedział, że jego 

element finansowania nie obchodzi, jedynie bieżące zarządzanie. Rada Nadzorcza liczy obecnie 

trzy osoby a nie jak poprzednio pięć. Koszty są mniejsze. Może to mieć wpływ na bilans, bo 

„ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka”. Okazuje się, że tych ziarenek jest bardzo dużo 

porozrzucanych po całej podłodze. Dzisiaj się dowiedziałem, że jeszcze w ramach oddziałów 

są usługi prawnicze za 300-400 zł miesięcznie. Przedstawię teraz uwagi audytora w formie 

prezentacji. Celem audytora była ocena działalności zarządczej Zarządu spółki w szpitalu. 

Wykorzystał takie techniki w tym celu jak analiza dokumentów, wyjaśnienia i informacje 

pochodzące od pracowników spółki oraz arkusze kalkulacyjne. Dlatego posłużył się 
wyjaśnieniami i informacjami, ponieważ brakowało bardzo dużo dokumentów. Pracownicy 

składali oświadczenia wynikające z ich wiedzy. Audytor stwierdził brak zarządzania obiegiem 

dokumentacji w szpitalu. Nie ma instrukcji kancelaryjnej, nie ma ogólnej kancelarii, dekretacji. 

Sekretariat to nie to miejsce, bo to jest raczej asystent dyrektora. Nie ma rejestru umów. 

Zawierano niekorzystne dla Spółki umowy, np. dzierżawa pralni za kwotę 3.500 zł miesięcznie 

przez spółkę ZGO NOVA i 200 zł zużycie wody. Niepotrzebna była też sprzedaż działek za 

niższą cenę. Kolejna sprawa to wysokie koszty zatrudnienia lekarzy najwyższe 

w województwie do 140 zł za godzinę. Na pewno chodziło o element przywiązania lekarza do 

placówki. Kolejna sprawa umowa na usługi ekonomiczne. 4000 zł miesięcznie płacono za 
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ekspertyzę ekonomiczną. Nie było z tego żadnych oszczędności, a było to to samo, co 

przygotowywała główna księgowa. Ponadto na ostatnie zebranie Rady Nadzorczej 

zaprosiliśmy główną księgową i zapytaliśmy, jak mogła się pani zgodzić na decyzje Zarządu 

Spółki wywołujące skutki finansowe. Odpowiedziała, że jej przy tym nie było. Nie 

uczestniczyła w żadnych czynnościach Zarządu Spółki. Zapraszano natomiast panią kadrową. 
Zauważa się nieodpowiedni nadzór właścicielski. Ponadto odejście od ścisłej interpretacji 

przepisu. Właściciele odeszli od ścisłej interpretacji przepisu dotyczącego wynagrodzenia 

Prezesa spółki. To jest bardzo dużo pieniędzy. Nadal zachęcam, by rozszerzyć Zarząd Spółki. 

Ponadto w szpitalu zatrudnione są trzy kancelarie prawne. Jednak uważam, że szpital powinien 

mieć radcę prawnego na miejscu. Pan prezes obecnie każdego grosza pilnuje. Dziękuję.  
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ogłaszam 10-minut przerwy. W przerwie 

zostanie Komisja Budżetu i Rozwoju. 

 

Po przerwie Rada jest nadal władna do podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć. 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam posiedzenie Rady. W obecnej 

sytuacji nie widzimy potrzeby dwóch Prezesów w Spółce. Obecnie jest zdrowy nadzór. Jest 

delegowany Członek Zarządu Powiatu do szpitala, pan Stanisław Martuzalski. Jest trzech 

członków Rady Nadzorczej. Wystarczy. Tniemy koszty w szpitalu, więc bierzemy od 

wszystkich. Prezes ma wsparcie od Zarządu Powiatu. Najpierw ratujmy szpital, żeby nie trzeba 

było go zamykać. Dzisiaj mamy problem jeden. Za pana Ministra nie musimy prosić pana 

Radziwiła żeby być w sieci. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd i możemy nie uzyskać kontraktu, 

bo szpital nie jest dostosowany. Głosowaliśmy i imiennie naznaczyliśmy pieniądze. Paliatyw, 

kaplica i ginekologia. Powiedziano nam, że szpital jest dostosowany. Proszę o zabranie głosu 

Członka Rady Nadzorczej pana Henryka Szymczaka. 

 

P. H. Szymczak – miło mi spotkać się na sesji Rady Powiatu. Przypominam sobie stare dzieje. 

Trzy kadencje byłem radnym powiatowym i od samego początku walczyliśmy o szpital. 

Wprowadzę trochę optymizmu do tej sytuacji szpitala. Analizowałem sytuację finansową od 

początku funkcjonowania spółki. W latach 2011 i 2012 roku byłem członkiem Rady 

Nadzorczej. W związku z tym posiadam materiały historyczne. Mogę powiedzieć, że jeśli 
wszyscy będą dobrze pracować i będą zainteresowani tym, żeby nasz szpital dobrze 

funkcjonował, to myślę że się uda. Musi być współpraca Zarządu, szpitala, personelu szpitala 

jak również musi być odpowiednia atmosfera. Ja głosowałem przeciwko przekształceniom tego 

szpitala. Dlaczego? Dwa lata szpital był przygotowywany do przekształcenia, natomiast pod 

koniec 2009 roku dopiero została strategia jak ma funkcjonować szpital jako spółka. To 

powinno być prognozowane długo przedtem. Na kilka miesięcy wcześniej powinna być 
prognoza finansowa. Można tak poukładać strukturę finansową firmy, że wygląda ona tak jak 

się chce. Spółka wtedy po przekształceniach powinna wyjść bez strat, które były. Ta spółka nie 

była dobrze przygotowana do funkcjonowania. Wtedy był kłopot żeby było porozumienie  

pomiędzy lekarzami a Zarządem Powiatu. Doszło do targów o wartość kontraktów. One na 

dzień dzisiejszy rzutują na koszty płacowe tej spółki. Jak wiemy udział płac w strukturze spółki 

jest bardzo duży. Druga sprawa, to od 2012 roku, kiedy byłem członkiem Rady Nadzorczej to 

była taka sytuacja, że  Zarząd Spółki przedstawił nam plan rozwoju i sytuację jak ma wygląda 

sytuacja szpitala. Za prognozę przedstawił 1,5 mln zł straty. Jako członkowie Rady Nadzorczej 

sprzeciwiliśmy się takiej prognozie sytuacji, jak również byliśmy przeciw likwidacji SOR oraz 

trzecim elementem była sprawa korupcyjna. Lekarz oddziału wewnętrznego był korumpowany 

przez osobę z zewnątrz. Miał zakupić sprzęt od kogoś z zewnątrz, a jeżeli tego nie zrobi, to 

zostanie zwolniony. I rzeczywiście dostał wypowiedzenie, bo nie kupił tego sprzętu. Sprawa 
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trafiła do CBA a następnie do prokuratury i do sądu. Zarząd 1,5 mln zł straty założył 

w kwietniu. W maju powstała prognoza na plus w kwocie 300-400 tys zł. W 2012 roku był plus 

czyli można. Jeżeli wszyscy nad tym pracują, to można, ale musi być ktoś kto się na tym zna 

i wie co trzeba żądać i o co się pytać. Wtedy można doprowadzić do takiej sytuacji, że będzie 

dobrze. Gdyby przez te cztery lata, a zostało wygenerowane ok. 8 mln zł straty, bo przez dwa 

lata było ok. 5 mln zł a teraz jest 13 mln zł. A teraz jeśli spojrzymy na rachunek zysków 

i wyników, gdyby tylko spółka miała zysk 400 tys zł i amortyzację ok. 1,2 mln zł to mamy 

ok. 1,6 mln zł razy cztery. Ile mamy pieniędzy na inwestycję. Mamy te pieniądze i obligacje 

i możemy do inwestycji przystąpić. Niestety tych pieniędzy nie ma. Jest strata 13 mln zł. 

Analizując wskaźniki płynności w 2011 roku był 1,7, a teraz jest poniżej 1, a powinien być od 

1,2 do 2. Obecnie spółka jest na krawędzi stracenia płynności. Trzeba pomóc jej realizować 
zobowiązania. Druga spraw dotycząca rozbudowy. Powiat musi dołożyć z „własnej kieszeni” 

z budżetu powiatu 6 mln zł na inwestycje, by szpital funkcjonował. Teraz szpital ma wejść do 

sieci. Jeżeli nie będzie takiego wskaźnika jak płynność to nie ma nas.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Jarocinie – wiele 

informacji przygotowanych głównie przeze mnie i panią asystent. Są zaniechania, o których 

mówił pan członek Zarządu i częściowo pan przewodniczący Rady Nadzorczej. Jeżeli chodzi 

o 300 zł za wynajem gabinetu to jest małe pomieszczenie z krzesłem ze stołem na kilka godzin. 

Tam funkcjonuje przychodnia ortopedyczna i to nie jest największy problem. Umowy o których 

mówili poprzednicy, to są umowy, które wyszukałem i większość wypowiedziałem. 

Podmiotów obsługujących spółkę było 12 czy 13, w tym 4 kancelarie prawne. Umowy nie ma 

wypowiedzianej tylko Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych, ponieważ w tym tygodniu 

był rozstrzygany przetarg, który przygotowywany był przez JFPK. Wpłynęła oferta na 9,2 mln 

zł, a my dysponujemy 6,1 mln zł. Część dokumentów członkom Zarządu już przekazałem. Do 

27 czerwca mamy kontakt z Narodowego Funduszu Zdrowia opiewający na ponad 15 mln zł. 

Podpisywanie następnych kontraktów ma nastąpić w październiku. Z tego co minister Radziwił 

mówi, odpłatności maja być określane ryczałtowo. Jesteśmy w trudnej sytuacji jeśli chodzi 

o finansowanie oraz planowanie tego finansowania. Zmieniam styl zarządzania szpitalem. 

Państwo już to odczuliście, że są dawane materiały do Biuro rady, na Klub, członkom Zarządu. 

Zarząd z panem Starostą już niejednokrotnie byli i oglądali szpital. Będzie restrukturyzacja 

również osobowo – kadrowa. Procent ogólny w budżecie wynagrodzeń w granicach 78% . 

Negocjacje zarobków będą się odbywać. Na poniedziałek zwołane są narady i spotkania 

z personelem medycznym. Lekarze i kierownicy oddziałów mają przygotować plany 

oszczędnościowe na oddziałach. Współpracuję z panią księgową i pokazała mi jak ta sytuacja 

na poszczególnych oddziałach wygląda. Myślę, że jakieś oszczędności znajdziemy. Widzę 
oszczędności przy zakupach krwi. Bardzo dużo kupowane jest krwi za bardzo duże pieniądze, 

na trzy – cztery miesiące za 700-750 tys zł. Sprawdzimy z panem Kierownikiem medycznym 

p. Budzyńskim czy taka ilość krwi jest potrzebna i czy jest wykorzystywana. Jeżeli chodzi 

o dokumentację jest prowadzona, ale niechlujnie. Porządkujemy wszystko na bieżąco. Wynik 

jest potwierdzony, że jest minus 1,9 mln zł. Dziś wróciły dokumenty od biegłego rewidenta. 

Na koniec lutego wymagalność naszych zobowiązań jest równa ponad 920.000 zł. Poprzedni 

prezes miesiąc styczeń zapisał 460.000 zł na minusie. Gdyby można było z miesiąca na miesiąc 

poprawiać wynik, to byłoby dobrze. Jednak wisi nad nami utrata płynności finansowej. Jest 

lawina wniosków o podniesienie wynagrodzeń, a średnia to 3.120 zł. Złożyłem wniosek o sumę 
procentową obligacji na 85 tys zł. Być może tych pieniędzy nie dostaniemy, ale liczę na 

wyrozumiałość i liczę, że te pieniądze wrócą do szpitala. Następna sprawa z czym się zmagamy 

to wyroki sądowe za ubiegłe lata. Jest jeszcze sprawa ZUS, który skarży szpital, że miał 

zapłacić składki podwójnie za lekarzy. Prezentacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję za wystąpienia i otwieram 

dyskusję. 
 

Dyskusja: 

Radny P. Franczak – pytanie w kontekście nadwykonań za 2016 r. jak to wygląda? Była mowa 

o 2011, 2012 roku, a jak jest teraz? 

 

P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Jarocinie – 

słusznie pan radny pyta. Miałem powiedzieć, ale umknęło. Nadwykonania za 2016 rok były 

określane i wniosek był złożony do Narodowego Funduszu Zdrowia na 726.000 zł. Natomiast 

otrzymaliśmy 399.000 zł i w związku z tym, że poprzedni Zarząd zobowiązał się, że 60% z tego 

zostanie przeznaczone na jednorazową wypłatę dla pielęgniarek tj. 216.000 zł zostanie to na 

święta realizowane. 

 

Radny L. Bajda – czy w pierwszej kolejności będzie lansowany remont istniejącej substancji 

czy jednak w kierunku rozbudowy? 

 

P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Jarocinie – trzeba 

się do tego poważnie i merytorycznie przygotować. Ta stara substancja, jeśli mamy ją 
dostosować do zarządzenia z 27 czerwca 2012 roku  to jest za mała. Jeżeli prawidłowo ją 
przystosujemy to zmniejszamy ilość łóżek a jednoczenie mamy zmniejszony kontrakt. My 

w sieci się znajdziemy, ponieważ posiadamy podstawowe oddziały.  

 

Radna B. Włodarczyk – ja mam po dzisiejszym popołudniu, które trwało ponad 4 godziny, 

mam mentlik w głowie. Po tylu latach istnienia naszego szpitala, niby nam się wydawało 

w dobrych rękach, po tym co pokazał nam na slajdach pan Martuzalski, gdybym ja była 

w zarządzie osób, które miałyby cokolwiek powiedzieć czy decydować o istnieniu w Jarocinie 

to niestety powiedziałabym, że Jarocin nie zasługuje, po wizualnym przedstawieniu tego 

wszystkiego. Jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne, jest gorzej niż źle. Jeśli chodzi o inne sprawy 

lekarskie, dowiadujemy się o niebotycznych kontraktach lekarzy. Ktoś te umowy podpisał. Ja 

rozumiem, że w pewnym momencie brakowało anestezjologów i trzeba było ściągnąć ich do 

pracy odpowiednim apanażem pieniężnym. Przecież byli tam księgowi, cztery kancelarie 

prawne. To za co te kancelarie prawne brały pieniądze. Ja bym to dziadostwo rozpędziła na 

cztery strony świata. Nie wiem, czy Pleszew nie wykradnie nam naszych chorych. Tam jest 

bardzo blisko i ten szpital plasuje się trzeci czy czwarty raz na pierwszym miejscu 

w rankingach. Więc z czym do ludu. Jestem zbulwersowana, bo przez całe dwa lata, gdy prezes 

Jantas przychodził, zawsze wierzyłam, że prosi o pieniądze nie dla siebie, ale dla chorych ludzi. 

Teraz się okazuje, że zostaliśmy wszyscy oszukani. Gdzie jest prawda. Gdyby to ode mnie 

zależało, to pierwsze co bym zrobiła, to tak jak już ktoś powiedział, do CBŚ, niech sprawdzą 
od początku powstania spółki, bo to nie jest ostatni rok. To się gromadzi od lat. Wszyscy 

byliśmy zapatrzeni w nie wiem w co, a skutki ponosimy dzisiaj.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Jarocinie – cieszę 
się, że pani radna mnie wsparła i wyartykułowała wyraźniej to co ja powiedziałem. Jeżeli 

chodzi o kancelarie prawne to podam przykład. Płacono kancelarii, która pracowała dwie 

godziny w tygodniu czyli 8 godzin w miesiącu 6,7 tys. zł. 

 

P. H. Szymczak – trzeba jeszcze przypomnieć, że ta kancelaria z Poznania przegrała sprawę 
i trzeba było lekarzowi zapłacić 100.000 zł odszkodowania. Jaka to jest skuteczność? 
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P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Jarocinie – 

przedstawię plany rozbudowy. Wizualizacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – co zaszedłem do szpitala, to prezes był 

w Poznaniu kontrakty załatwiać. Nie wiem czy tam nocował. Oszukani zostaliśmy, to mało 

powiedziane. Tak się kończy kolesiostwo. Wszyscy wszystko wiedzieli, tylko nie my. 

Burmistrz Pawlicki wszystko wiedział. Jeszcze pretensje były do nas, co my chcemy. Jakim 

prawem odwołujemy. Wicestarosta przez dwa lata tylko wódka. To trzeba wyraźnie 

powiedzieć. Gdzie był nadzór Starosty. Ja zgłaszałem, to mnie się straszyło, że ja wylecę.  
 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu – mam nadzieję, że wyjdziemy z tej sali mądrzejsi 

i z określonymi wnioskami. Dużo czasu spędziliśmy na tej sali, żeby zdiagnozować chorobę. 
Dzisiaj musimy również odpowiedzieć odpowiedzi na parę kwestii. Co robić dalej z tymi 

nieprawidłowościami. Rada powinna nakreślić kierunek następnych działań. 23 stycznia tego 

roku na tej sali mieliśmy podjąć uchwałę o zwiększeniu środków na tzw. obwodnicę czy łącznik 

Jarocina do 20 mln zł. Robiliśmy z panem Skarbnikiem symulację, co by było gdyby tę 
inwestycje na poziomie pełnym powiat rozstrzygnął przetarg i zobowiązał się do zrealizowania 

należności z tego tytułu. Powiat nie miałby możliwości, by pomóc spółce. Ta sytuacja powstała 

z braku kompetencji i braku nadzoru. A może było to zamierzone działanie? 

 

Radny Sł. Wąsiewski – rzeczywiście ta sytuacja przedstawiona dzisiaj i wszystkie te 

prezentacje pokazały bardzo trudną sytuację w naszym szpitalu. Gdy ja miałem możliwość 
współpracować ze szpitalem, rozbudowywać go mieliśmy opracowaną prognozę, wizję, do 

czego dążymy. Dalsze etapy były bez jakiegoś planowania, podejmowano decyzje ad hoc. Nie 

trzymano się w ogóle ekonomii. Nawet dzisiaj podsumowując tą sytuację ja nie jestem 

przekonany, w którą stronę ten szpital powinien iść. Nie wiem czy radni, którzy tego 

wszystkiego wysłuchali i obejrzeli piękną wizualizację rozbudowy wiedzą, gdzie za dwa 

miesiące szpital może utracić płynność finansową i trzeba będzie zasilić i mieć opracowany 

dokument, z którego będzie musiało wynikać, jakie podjąć kroki na bieżąco. Wszyscy wiemy 

jaki mamy stan zadłużenia w powiecie. Powiat nie może sobie pozwolić na dodatkowe środki, 

jeszcze do tego milionowe. Ja mogę powiedzieć, że jeśli nie będę widział jakiegoś dokumentu, 

z którego będzie wynikało w którym kierunku mamy iść, jak to się przekłada na ekonomię. Bo 

dzisiaj piękne prezentacje są pokazane, ale też są pokazane bardzo złe wyniki finansowe. 

Szczerze nie zazdroszczę panu Staroście, Zarządowi. Musicie wykazać się wytężoną pracą 
i pokazać analizę, z której będzie wynikało co my radni mamy dalej podejmować, w którym 

kierunku zmierzać. Nie jestem przekonany ile oddziałów powinno być na dzisiaj. Czy jest to 

obliczone ekonomicznie, jak to się bilansuje, jak odnosi się do całej struktury szpitala? Jeśli 1/3 

szpitala stoi pusta, to czy nie można było podejmować działań dostosowawczych tego szpitala 

do konkretnej sytuacji. A nie ustawić się, że tego nie remontuję, zamykam skrzydło, bo będzie 

rozbudowa. Najtrudniejsza kwestia jeśli chodzi o strukturę kosztów. Żadna firma się nie 

utrzyma, jeśli jest 80% kosztów na wynagrodzenia. To tylko ma oświata, ze względu na to, że 

nauczyciel wyposażony jest w długopis i kredę oraz korzysta z sal. Nigdy spółka taka jak 

szpital. Muszą być zadane trudne pytanie całej załodze, czy idziemy w stronę ratowania szpitala 

czy go odpuszczamy. Jeżeli pan przewodniczący Rady Nadzorczej powiedział, że średnio 

w większości powiatów w naszym regionie 80 zł za godzinę jest koszt, a u nas jest 140 zł. Jeśli 
nawet nie tak, to trzeba patrzeć na strukturę kosztów. Nie wiem jak wygląda sprawa z lekarzami 

zza wschodniej granicy. W Poznaniu jest taki program, gdzie ściąga się pielęgniarki z Ukrainy. 

Przechodzą one kilku miesięczne dostosowanie i następuje nostryfikacja dyplomów i wtedy są 
włączone w struktury szpitala. Nie mówię, że są konkurencyjne, ale ta akcja była uruchomiona 

ze względu na ich brak. Tak jak brakuje wam lekarzy być może też trzeba sięgać z różnych 
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źródeł. Uważam, że te umowy niekorzystnie zawarte można je rozwiązać, ze względu na to, że 

były zawarte na niekorzyść właściciela. One były zawarte celowo na niekorzyść, o czym 

świadczy okres i kwoty tych umów. Jeśli macie 3, 4 kancelarie prawne, to ich rola. Być może 

trzeba jedną dobrą powołać bo jeśli umowy mają trwać jeszcze 10 lat to jest to nie do przyjęcia. 

Podsumowując powiem szczere, że nie chciałbym nic złego powiedzieć o tym szpitalu, jakość 
świadczonych usług jest dobra. Szpital jest dobrze oceniany. Nie możemy dać sygnału, że 

przegrywamy walkę o szpital, bo konkurencja to wykorzysta. Daję sygnał, że organy do tego 

powołane i osoby piastujące funkcje, muszą robić wszystko żeby nam przedstawić program 

wyjścia tej trudnej sytuacji. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – podsumowując, bo jest już późna pora. Ja z tej 

dzisiejszej prezentacji i przedstawienia całego kształtu finansowego, jedną pozytywną stronę 
odniosłem. Pozytywną stroną jest to, że wiemy na czym stoimy i znamy wynik finansowy. 

Wszystkie pozostałe wieści nie są dobre. Wynik finansowy i pogłębiające się zadłużenie 

szpitala na działalność bieżącą oraz braki finansowe jeśli chodzi o perspektywę rozbudowy. 

Jesteśmy w niedobrym momencie, ponieważ w tym roku kontrakt nam się kończy, będzie nowe 

kontraktowanie, nowa sieć szpitali powiatowych. Jest zagwarantowane, że te cztery oddziały 

mają być, jednak ciągle jest wielka niewiadoma, czy te kontrakty zdobędziemy przy tej 

kondycji finansowej i przy tej płynności finansowej. Uważamy, że w krótkim czasie musi być 
przygotowany program dalszego rozwoju oraz program oszczędnościowy i naprawczy, jeśli 
dalej szpital ma prosperować i nadal ma działać, a o to zabiegamy. Decyzja o dalszej 

rozbudowie czy  o modernizacji i remoncie musi być w krótkim czasie podjęta. Jest to bardzo 

ważna decyzja, ponieważ pieniądze, obligacje które są w banku do końca roku muszą być 
zrealizowane. Jeśli nie, to będzie nas ciężki los negocjacji czekał. Szczerze powiem, to nie 

wiem, czy poprzedni Zarząd i Rada Nadzorcza zdawała sobie sprawę z tej sytuacji, która jest 

i która się nadal pogłębiała, czy celowo działano na niekorzyść spółki. W niektórych 

momentach, jak podejmowanie umów niekorzystnych to chyba laik by widział, że to jest na 

szkodę spółki. Nie wspomnę o kontrakcie na zarządzanie szpitalem, który został podpisany na 

3 czy 4 dni przed sesją 30 stycznia. Mam pewne wątpliwości czy to było celowe, czy dla dobra 

szpitala. Trudne nas będą czekały decyzje, trudne zadanie.  

 

Radny P. Franczak – chcę zwrócić uwagę, że ten szpital jest naszym wspólnym dobrem. Jeśli 
chodzi o prezentacje dziś przedstawione, to nie wiem czy radni z koalicji widzieli je wcześniej 

czy nie. My żeśmy otrzymali te dokumenty dzisiaj i trudno się odnieść. Proszę nas potraktować 
jako członków tej Rady i w to włączać. Pan Prezes podkreślał, że te dokumenty udostępnia i to 

w dużych ilościach. Jeszcze do p. Martuzalskiego o materiale, który tak przytulał. Ten 

dokument był omawiany na spotkaniu w szpitalu. Ja go mam i mogę udostępnić łącznie z moimi 

notatkami.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ja wszystkich radnych jednakowo traktuję. 
Też tych dokumentów nie miałem wcześniej.  
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P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy” Sp. z o.o. w Jarocinie – te 

dokumenty, które dziś były pokazywane, to dziś faktycznie dotarły do Zarządu. Za to mogę 
państwa przeprosić. Był nadmiar pracy i tak się stało. Na następny raz będą wcześniej.  

 

Radny M. Walczak – też prosiłem na ostatnim posiedzeniu Komisji, by materiały były dzień 
wcześniej. 

 

Radny J. Zegar – wsłuchiwałem się jak pan Prezes przedstawiał sytuację w szpitalu i to kilka 

razy było powiedziane , że otrzymaliście państwo materiały, a my jako radni Ziemi Jarocińskiej 

pierwszy raz widzimy wszystko. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – mogę potwierdzić, że materiały też otrzymałem dzisiaj i prezentację 
te widzieliśmy dzisiaj pierwszy raz.  

 

Radny K. Matuszak – na ostatniej Komisji Zdrowia też mówiłem, że jako koalicja 

dokumentów jeszcze nie mamy. 

 

Radny M. Walczak – mam prośbę, by te materiały udostępnić w esesji, by każdy mógł się ze 

spokojem zapoznać. 
 

Radna B. Włodarczyk – to powinno być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców 

naszego powiatu. Tym, o czym  dziś dowiedzieliśmy się będą nas mieszkańcy obarczać. Między 

innymi ja, za ten okres, w którym jestem reprezentantem społeczeństwa. Mówiło się, że będzie 

modernizacja budynku z oddziałem paliatywnym, kaplica, ginekologia. Proszę sobie teraz 

wyobrazić, że tego nie będzie, bo nie ma pieniędzy. Powiat musi dobry rachunek finansowy 

sumienia zrobić. Tak jak radny Sławek mówił, dlatego że to są ogromne pieniądze, a my mamy 

część szpitala niewykorzystaną.  
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – pani radna, nie powiat, ale prezes Jantas. 

My do tego stopnia nie chcieliśmy, żeby nas wykiwać z paliatywem, kaplica i ginekologią. 
Pieniądze z obligacji daliśmy znaczone. Była wywołana uchwała, że obligacje dajemy na trzy 

rzeczy. Ma być rozbudowa, a w tym paliatyw, ginekologia i kaplica. Myśmy dali na to 

przyzwolenie, a teraz nic z tego. Nie ma tu podziału, czy ty Przemek po tej stronie, czy ja po 

tej. Każdy z nas podjął decyzję i każdy z nas został na swój sposób wykiwany. I to równo. Jest 

Zarząd, nie my. My daliśmy cele, głosowaliśmy tak a nie inaczej. To Zarząd nas wykiwał.  

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu – odnieść się do uwag co do materiałów. 

Oczywiście materiały są jawne. My je dzisiaj pokazywaliśmy, bo nie było możliwości 

wcześniej ich przekazać. Te slajdy powstawały na bieżąco. Ja się dzisiaj posiłkuję nową 
informacją. Przed chwilą się dowiedziałem od dyrektora Domu Pomocy Społecznej, że szpital 

nigdy nie prał rzeczy dla DPS-u. Ja chcę pokazać, że tu nie było żadnego zarządzania. Prośba 

do wszystkich. To co zostało pokazane, oprócz bilansu za ten rok, te informacje macie 

w materiałach z komisji i sesji Rady. Zacznijcie pracować na materiałach dotychczasowych 

odnośnie emisji obligacji, uchwałach o rozbudowie. Przecież, to tutaj na tej sali były 

podejmowane te decyzje. Szanowni państwo, ja sobie nie wyobrażam, żeby powiat w tej chwili, 

oczywiście przychylam się do wniosku radnego Wąsiewskiego, że musi to być na bazie 

opracowań, z których będzie wynikało, w którym kierunku pójdziemy. W tych dwóch ostatnich  
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kadencjach, od roku 2011 były realizowane dwa duże zadania. Jedno to wiadukty, a drugie 

DPS. Przy zarządzaniu, czy wejściu do takiego tworu skomplikowanego, jakim jest samorząd 

powiatowy to stawia się zadania lub wybiera priorytety. Wy nie wybraliście priorytetu szpitala. 

Wybraliście DPS, potrzebny, wybraliście wiadukty. Dziś stawiam to jako zarzut. Ja uważam, 

że priorytetem dla powiatu jest szpital, bo z tego szpitala albo już ktoś korzystał, albo będzie 

korzystał i tam pracuje 400 osób. Dlatego, z tym wnioskiem powinniśmy stąd wyjść, że 

priorytetem, który sobie nakreślamy na najbliższe dwa lata jest szpital. Żaden mieszkaniec nam 

nie wybaczy, bez względu na to jak jest trudna sytuacja, jeśli w Jarocinie nie będzie szpitala.  

 

Radny M. Stolecki – ja również potwierdzam, że nie otrzymałem materiałów wcześniej. Każdy 

radny faktycznie powinien uderzyć się w pierś. Z tego co wynika z prezentacji pana prezesa, 

członka Rady Nadzorczej, to informacji o sytuacji szpitala nie było ładnych parę lat. Nie ma co 

się kłócić, bo nawet jeśli te materiały otrzymalibyśmy parę dni wcześniej, to w obecnej sytuacji 

szpitala, nie robi żadnej różnicy. Pan Starosta słusznie powiedział, że to jest jedyna dobra 

informacja z dzisiejszego posiedzenia, że takie informacje Rada w końcu otrzymała i głównym 

problemem będzie, co dalej z tym szpitalem robić.  
 

Radny P. Franczak – rozumiem, że oczekiwanie pana Prezesa, w związku z tym, że czasu 

mamy niewiele jest takie, żeby jakąś decyzję wypracować jak najszybciej, albo w jedną albo 

w drugą stronę uwzględniając oczywiście możliwości finansowe. Naturalną rzeczą byłoby 

spotkanie dwóch komisji Budżetowej i Zdrowia w obecności pana Prezesa i wypracować coś 
na kolejny Zarząd. Czasu praktycznie nie ma. Dziś była tylko informacja o sytuacji szpitala, 

natomiast by głębiej spojrzeć na tę kwestię należałoby zapoznać się wstecz z dokumentami 

z którymi mieliśmy do czynienia.  

 

Radny M. Walczak – chciałem sprostować słowa radnego Martuzalskiego, że wiadukty były 

złym kierunkiem. Wiadukty kosztowały 0 zł budżet powiatu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zamykam dyskusję. 
 

Ad. pkt. 19. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – 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. Projekt 

uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 25 do protokołu. 

 

Proszę o opinie Komisji:  

Radny Sławomir Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Komisja 

Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 30 marca 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. 
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Radny Karol Matuszak, Przewodniczący Komisji zdrowia i Spraw Społecznych Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 29 marca br. negatywnie 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 ze względu na brak dostatecznej wiedzy. 

 

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 w obecności 18 radnych,  

przy 14 głosach „za” 4 „wstrzymujących się”. podjęła uchwałę. 
 

XL/265/17 

 

Ad. pkt. 20. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. Projekt uchwały został udostępniony 

radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Poproszę p. Jacka Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – jeżeli chodzi o zmiany w Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dotyczą one roku bieżącego , czyli są związane ze zmianami w budżecie 2017 roku 

oraz dotyczą przedsięwzięcia pod nazwą kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Przyrodniczo 

– Biznesowych w Tarcach. 

 

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

zabierze głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie komisji. 

 

Radny Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju. Komisja Budżetu 

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 30 marca br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 

 

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

Kultury na posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 

 

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. 
 

XL/266/17 
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Ad. pkt. 21. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. Projekt uchwały został 

udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do 

protokołu. 

Projekt uchwały był szeroko omawiany na posiedzeniach komisji. 

Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos do projektu uchwały. Nie widzę. Poproszę o opinie 

Komisji. 

 

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

i Kultury na posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. w zakresie działania 

Komisji. 

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 29 marca br. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. w 

zakresie działania Komisji. 

 

Radny Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu i 

Rozwoju na posiedzeniu w dniu 30 marca br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.  

 

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. 
 

XL/267/17 

 

Ad. pkt. 22. 

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

interpelacja ani zapytanie ze strony radnych. Czy ktoś pragnie złożyć interpelację? 

 

Radny L. Bajda – składam interpelację w imieniu grupy mieszkańców przy ul. Kolejowej 

w Witaszycach w sprawie przycięcia pielęgnacyjno – regulującego drzew lip drobnolistnych. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 28 do protokołu. Ponadto druga interpelacja w sprawie braku 

lustra ostrzegawczo – poglądowego przy wyjeździe z ul. Zakrzewskiej na ul. Kolejową 
w Witaszycach. Interpelacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 23 

Wnioski i oświadczenia radnych. Nie było. 

 

Ad. pkt. 24 

Wolne głosy i wnioski. 

Radna B. Włodarczyk – poczułam się dotknięta, gdy przeczytałam zdanie wypowiedziane 

przez pana Burmistrza Pawlickiego, dotyczące naszego ostatniego posiedzenia w Ratuszu. 

Mamy zapłacić 1.200 zł bo przyjdą, nabrudzą i trzeba tylko po nich sprzątać. Nie należę  do  
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bałaganiarzy. Wydaje mi się, że osoba piastująca takie stanowisko, pełniąca funkcję w urzędzie, 

a ja mam zawsze szacunek do urzędu, powinna wiedzieć jak się wypowiadać. Ponadto odnośnie 

wypowiedzi pana Burmistrza, dotyczącej wygranej w wyborach w Wilkowyi pani Katarzyny 

Szymczak też się dopatrzyłam niestosowności. Uważam, że każdy pełniący funkcję powinien 

wiedzieć jak i gdzie się zachować. Jeżeli nie to adios pomidory. Do widzenia.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – przy składaniu kwiatów pod tablicą Żołnierzy 

Wyklętych również pan Burmistrz nas oskarżył, że lubimy długo spać, bo nie wstaliśmy na 

10.00 tylko na 12.00. Nie wiem, czy to też nie urąga powagi stanowiska Burmistrza. 

 

Radny St. Martuzalski – na wczorajszej sesji Burmistrz Jarocina wypowiedział się, że 

samorząd powiatowy ograbił Gminę Jarocin z dwóch inwestycji, tj. Hilarów – Wola Książęca 

i Łuszczanów – Tarce. Chcę podkreślić, że to pierwszą stroną, która zerwała porozumienie był 

pan Burmistrz i wycofał się z tych inwestycji. Jest to o tyle dla mnie dziwne, że jako były 

Burmistrz, zdaję sobie sprawę, że dla sołectwa Hilarów ta droga, które miało być wspólnym 

zadaniem inwestycyjnym, miało być czymś na co czekają od dziesiątków lat. Obrażanie się na 

samorząd powiatowy, dlatego że miał odwagę i czelność stanąć i wzbić się na niepodległość 
i powiedzieć, że jest autonomicznym samorządem. Będziemy wspólnie realizować zadania, ale 

na partnerskich zasadach. Zarząd i Rada Powiatu chce wspólnie realizować zadania na terenie 

Gminy Jarocin i nie tylko przy współpracy partnerskiej. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – mam prośbę do pana Starosty. Nie liczę 
na tą dobrą współpracę i nie mam zamiaru gdziekolwiek chodzić. Mamy swój własny organ 

i proszę planować według harmonogramu powiatu. Skoro jestem taki brudas i tak pobudziłem 

na tej sesji, że aż rachunek został wystawiony za 1.200 zł, to wolimy te swoje skromne warunki, 

ale za darmo.  

 

Radny K. Matuszak – w imieniu Zarządu Bractwa Kurkowego zapraszamy do nas, mamy 

piękną salę z zapleczem kuchennym. 

 

Radny J. Zegar – tylko wyciągnięta ręka jedna i druga pogodzi to wszystko. Jeśli jako powiat 

będziemy się stawiać to nic z tego nie będzie. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – na następnym tydzień są zaplanowane rozmowy. Liczę, że tą sytuację 
rozładujemy. 

 

Ad. pkt. 25 

Komunikaty 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - informuję, że wpłynęła Uchwała Nr 6/510/2017 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2017 r. stwierdzająca 

nieważność uchwały nr XXXIX/250/17 rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 lutego 2017 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 

jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z 

powodu naruszenia przepisów wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Uchwała 

została udostępniona w programie esesja. Chciałem zwrócić uwagę, że na stronie 3 wyraźnie 

się stwierdza, że ponieważ były różne wyroki Sądu Administracyjnego, który stwierdził  
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w 2011r. wyrokiem w Gliwicach taka uchwałę uznał za ważną. Natomiast w 2013 r. uznał 

podobna uchwałę za nieważną i stwierdził konieczność przeprowadzenia konsultacje. 

Oświadczam, że te konsultacje się obecnie odbywają i sesja nadzwyczajna odbędzie się 
12 kwietnia, na której podejmiemy odpowiednią decyzję w stosunku do tejże uchwały. 

 

Ad. pkt. 20 

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

obrady XL Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 20.20. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
 

 

Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 

 

Agnieszka Przymusińska  


