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Protokół nr XLII/17 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 28 kwietnia 2017 r. w godz. od 15:00 do 15.40. 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

Ad. pkt. 1. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady XLII sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Witam radnych, władze powiatu, pracowników Starostwa, 

zaproszonych gości, jarocińskie media. Witam Panie i Panów Radnych oraz wszystkich 

zaproszonych gości. 

Informuję, na podstawie listy obecności, że na ustawową liczbę 19 radnych, w dzisiejszym  

posiedzeniu  uczestniczy 18 radnych. Nieobecna radna p. Janina Nicke. Spóźnieni radni: Karol 

Matuszak i Mariusz Stolecki. 

Listy obecności radnych i pracowników oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2,3 

i 4 do protokołu. Stwierdzam wobec powyższego, że Rada jest władna do obradowania 

i podejmowania prawomocnych uchwał. 

Porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu został Państwu radnym podany w zawiadomieniach 

o zwołaniu sesji w programie e-sesja.  

Zarząd Powiatu prosi o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok, Autopoprawki zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu na 

posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 r. 

Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? 

Nie widzę. 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 42 sesji Rady Powiatu. 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad XL i XLI sesji Rady Powiatu. 

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

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po 

XL sesji Rady Powiatu. 

5. Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017-2018.  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

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

2017-2030. 

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

powiatu na 2017 r. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wnioski i oświadczenia radnych. 

11. Wolne głosy i wnioski. 

12. Komunikaty. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - protokoły z obrad 40 i 41 sesji Rady 

Powiatu były wyłożone do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22 od dnia 

25 kwietnia 2017 r. w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie wpłynęły do nich żadne 

poprawki i uzupełnienia.  
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Radny M. Walczak - chciałem się dowiedzieć czy zostało ujęte w protokole pismo Pana 

Włodzimierza Budzyńskiego – Kierownika Medycznego w Spółce „Szpital Powiatowy 

w Jarocinie”, które było na ostatniej sesji. 

 

Radny P. Franczak – jest sugestia, żeby stanowiło załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – pismo będzie ujęte jako załącznik 

w komunikatach. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokoły z obrad 40 i 41 sesji Rady Powiatu 

V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po XL sesji Rady Powiatu zostało udostępnione w programie esesja. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Czy ktoś chciałby zadać pytanie do sprawozdania? 

Nie ma pytań. 
 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – nie czytam sprawozdania z prac Zarządu gdyż zostało 

zamieszone w programie esesja, każdy miał możliwość się zapoznać i  nie ma pytań. 

Przedstawię natomiast krótko sprawozdanie z prac Starosty w okresie międzysesyjnym. Było 

wiele różnych okazji i wiele spotkań. 3 kwietnia odbył się w Jarocinie marsz dla autyzmu. 

Wzięliśmy w nim udział, cały Zarząd wraz z pracownikami i przedstawicielami szkół 

zwłaszcza Zespół Szkół Specjalnych. Również 3 kwietnia w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących odbył się konkurs matematyczny, w którym miałem zaszczyt wręczać 
nagrody. Uczestniczyliśmy jako Zarząd w wielu śniadaniach wielkanocnych, między innymi 

6 kwietnia w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz 18 kwietnia w Domu Dziecka w Górze. 

10 kwietnia przypadała rocznica katyńska i katastrofy smoleńskiej. Z tej okazji w jednostce 

wojskowej odbył się uroczysty apel, w którym wziąłem udział. W dniach od 19 do 20 kwietnia 

uczestniczyłem w konwencie Starostów Wielkopolskich w Szamotułach. Pierwszy dzień był 

poświęcony sprawom służby zdrowia, kontraktom szpitali. Prowadziła całość nasza rodaczka 

pani Agnieszka Pachciarz. 21 i 22 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjanych Nr 2 odbył 

się turniej klas policyjnych. Bardzo licznie wzięli udział poszczególni Starostowie wysyłając 

drużyny z poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych. Wzięły udział 24 drużyny. Ja 

otwierałem turniej, a pan Mirosław Drzazga wręczał w drugim dniu nagrody. 27 kwietnia 

wziąłem udział w dużym spotkaniu z okazji Dnia Inwalidy w Jarocińskim Domu Kultury. 

Dzisiaj 28 kwietnia odbyło się pożegnanie Dowódcy Jednostki Wojskowej w Jarocinie. Było 

to jednocześnie bardzo uroczyście obchodzone święto jednostki. Również dzisiaj w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przypadło mi brać udział w uroczystości zakończenia roku 

szkolnego dla klas maturalnych. Kończyło szkołę 222 absolwentów. Natomiast 3 maja w parku 

Powstańców Wielkopolskich pan prezes Związku Więźniów Politycznych i Represjonowanych 

Okresu Stalinowskiego p. Stefan Koterba zaprasza wszystkich do udziału w uroczystym 

złożeniu kwiatów.  

 

Na obrady przyszli radni Karol Matuszak i Mariusz Stolecki. 

 

Radny J. Zegar - chciałbym się dowiedzieć co jest z drogą Witaszyczki - Zakrzew – granica 

powiatu, co zostało ustalone, czy została odebrana? Zainteresowałem się tym i w ubiegłym 

tygodniu przejechaliśmy się obejrzeć i na oko widać, że wszystko w porządku? Czy inwestycja 

jest odebrana i zapłacona? 
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P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – odpowie członek Zarządu p. Zbigniew Kuzdżał 

odpowiedzialny za drogownictwo. 

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - w tej sprawie wypowie się Pani Honorata 

Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju. 

 

P. H. Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju - jeśli chodzi o pytanie zadane przez radnego 

Zegara, to w tym tygodniu, dokładnie 25 kwietnia nastąpił odbiór inwestycji polegającej na 

przebudowie drogi powiatowej 4173P i 4172P, odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 

do ronda w Zakrzewie o długości ponad 3100 m. Odbiór został podpisany przez obydwie 

strony. Kwota widniejąca na protokole odebranych robót wynosi 2.952.088,28 zł. Roboty 

zostały odebrane z usterkami, ale tego typu rozwiązanie dopuszcza prawo. Firma Sidrog 

zobowiązała się do usunięcia usterek w terminie do 20 maja br. Natomiast jeszcze jedna usterka 

poważniejsza, jest związana z koniecznością opracowania organizacji ruchu i wyłączenia na 

krótki okres ronda z ruchu, co jest uwarunkowane zgodami i usuniecie tej usterki dopuszczone 

jest do 20 czerwca czyli miesiąc dłużej niż wszystkie inne usterki. Zarówno Zarząd jak 

i reprezentant wykonawcy podpisali porozumienie, które wydłuża termin gwarancji i rękojmi 

udzielonej w związku z realizacją tej inwestycji z 60 do 74 miesięcy czyli z 5 do 7 lat. Ta 

gwarancja i rękojmia obowiązuje na cały przedmiot zamówienia.  

 

Radny L. Bajda – chodzi o przejazd pieszo - rowerowy, który odbywa się na tej budowanej 

drodze w pobliżu „11”. Tam jest duży ruch samochodowy, nie tylko na budowanym odcinku, 

ale bezpośrednio zjeżdżając z „11” i chodzi o to, że tam jest uskok i ciężko jest się poruszać. 
Może dojść do nieszczęśliwego wypadku. Jak również prosi się o to, żeby przejazd był bardziej 

oznakowany niż jest dotychczas.  

 

Ad. pkt. 4 

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

Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – odbyłem wraz z panem Starostą, 
Wicestarostą oraz członkiem Zarządu Zbigniewem Kuzdżałem dwa spotkania. Jedno dotyczyło 

prac przy dotacji. Byliśmy pod wrażeniem tej inwestycji. Drugie spotkanie, zostałem 

poproszony przez firmę SławPiek odnośnie parkingu na ulicy Żerkowskiej i Maratońskiej. 

Rozmawiałem o tym problemie z Kierownikiem Banaszakiem i panem Kuzdżałem. Jest 

inicjatywa mieszkańców, by zakazać parkowania przy tej piekarni i sklepie. Omówimy to 

jeszcze, jak problem rozwiązać. 
 

Ad. pkt. 5 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny punkt porządku obrad to oferta 

szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017-2018. Informacja stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. Temat omawiany był szeroko na Komisji Edukacji i Kultury oraz został 

udostępniony w programie esesja. Na posiedzeniu obecni są Dyrektorzy poszczególnych szkół. 

Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytanie? Nie widzę. Ja ze swojej strony dziękuję 
publicznie Panu radnemu Stoleckiemu za tą inicjatywę, z którą pan wystąpił z badaniem, czy 

są takie sytuacje, że w niektórych szkołach proponuje się uczniowi ocenę w zamian za 

odstępstwo od matury. Bardzo podoba mi się postawa Dyrektora Pana Marka Sobczaka, który 

do każdego ucznia, który postanowił nie przystąpić do matury osobiście dzwonił i pytał 

dlaczego. Apel pana Mariusza nie poszedł na marne, a w sposób szczególny dziękuję panie 

Dyrektorze. To jest ważne, bo dwóch czy trzech uczniów po rozmowach przystępują i próbne 
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zdali. Jest przed nimi duża szansa, że zdadzą właściwe egzaminy, a gdyby nie kolega Mariusz 

byłoby różnie. 

 

Stwierdzam, że informacja została przyjęta. 

 

Ad. pkt. 6 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przystępujemy do rozpatrzenie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały został 

udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Proszę p. Alicję Staniszewską, głównego specjalistę do spraw gospodarki nieruchomościami 

o przedstawienie projektu uchwały. 

 

P. A. Staniszewska, główny specjalista do spraw gospodarki nieruchomościami – projekt 

uchwały Rady Powiatu dotyczy wyrażenia zgody przez Wysoką Radę na dokonanie darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego na rzecz Gminy Jarocin, 

nieruchomości położnej w Jarocinie przy ul, Św. Ducha i ciąg dalszy ul. Żerkowska. Tę 
nieruchomość stanowią dwie działki ewidencyjne: jedna o powierzchni 108m2 a druga 260m2. 

Te działki w tej chwili użytkowane są jako tereny zieleni.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych 

zabierze głos w sprawie projektu uchwały? 

Nie widzę. Proszę o opinię komisji. 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaję projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego? Kto jest przeciw? Kto 

się wstrzymał od głosu? 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

XLII/268/17 

 

Ad. pkt. 7 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – obecnie rozpatrzymy projekt 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 8 do 

protokołu. 

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

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2017-2030 związane są ze zmianami w budżecie na 2017 rok co ma 

odzwierciedlenie w załączniku nr 1 w części tabelarycznej ora budżetów lat poszczególnych 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Natomiast zmiany w załączniku nr 2 dotyczą wykazu 
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przedsięwzięć. Ogółem stan się nie zmienia jeśli chodzi o ich ilość. Zmieniają się jedynie limity 

zobowiązań oraz wydatków a całość finansowania przedsięwzięć nie ulega zmianie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych 

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

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – 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 17radnych podjęła uchwałę. 
 

 

XLII/269/17 

 

Ad. pkt. 8 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny projekt 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 9 do 

protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 

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

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zwiększamy plan dochodów i wydatków 

o ponadplanowe wpływy dotyczące dochodów. To jest kwota 86.009 zł. Te wpływy zostają 
zapisane również po stronie wydatkowej. Stan deficytu się nie zmienia. Stan przychodów 

i rozchodów również się nie zmienia. Pozostałe zmiany  w budżecie związane są 
z przeniesieniami w ramach budżetów poszczególnych jednostek. Autopoprawka do budżetu 

natomiast obejmuje zmiany związane z inwestycją drogową oraz umożliwia zakup pieca do 

Domostwa w Górze. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos do 

projektu uchwały. Nie widzę. Proszę o opinie komisji. 

 

Radny A. Szlachetka, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2017 r. w zakresie działania komisji. 

 

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

i Kultury na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

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

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

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała 

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

z autopoprawkami w zakresie działania Komisji. 

 

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

i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

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

z autopoprawkami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – 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, przy jednym głosie 

„wstrzymującym się” podjęła uchwałę. 
 

XLII/270/17 

 

Ad. pkt. 9. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – między sesjami nie wpłynęła żadna 

interpelacja ani zapytanie ze strony radnych. Czy ktoś złoży interpelację w dniu dzisiejszym? 

 

Radny P. Franczak – składam interpelację dotyczącą wytyczenia przejścia dla pieszych na 

ulicy Dworcowej. Ponadto mam zapytanie, ponieważ przeglądałem dokumenty udostępniane 

radnym i trafiłem na dokument z Urzędu Marszałkowskiego, dotyczący dofinansowania 

dodatkowych połączeń do Jarocina. Termin był do końca kwietnia. Czy poszła jakaś odpowiedź 
z naszej strony? 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - nie ma żadnej informacji od Marszałka. Raczej mówi 

się o połączeniach do Środy.  

 

Radny L. Bajda – składałem na ostatniej sesji dwie interpelacje. Dziękuję, że zostały szybko 

zrealizowane. 

 

Ad. pkt. 10 

Wnioski i oświadczenia radnych 

 

Radny L. Bajda - punkt 4 szybko przeleciał, teraz chciałbym przedstawić sprawozdanie 

z działalności radnego po XL sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 131 do 

protokołu. 

 

Radny J. Zegar – w imieniu klubu radnych Ziemia Jarocińska zwracam się z wnioskiem 

formalnym do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o podjęcie uchwały o ustanowieniu roku 2018 

rokiem Powstania Wielkopolskiego oraz wystosowania apelu do Gmin z Powiatu Jarocińskiego 

do Jaraczewa, Jarocina, Kotlina i Żerkowa, aby ten rok też uznano rokiem Powstania 

Wielkopolskiego oraz o wygłoszenie apelu do Premiera oraz Rządu aby rok 2018 ustanowiono 

rokiem Powstania Wielkopolskiego w Polsce. 
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P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – zapewniam pana radnego, że ta inicjatywa jest trochę 
spóźniona ponieważ takie inicjatywy już się w powiecie dawno dzieją. Byliśmy już na czterech 

spotkaniach dotyczących Powstania Wielkopolskiego. Omawialiśmy wstępny kalendarz 

obchodów Powstania Wielkopolskiego z inicjatywy Powiatu Jarocińskiego, m.in. wydanie 

książki dotyczącej Powstania Wielkopolskiego, inicjatywy nadania imienia Powstania 

Wielkopolskiego jednej z naszych szkół. Bierzemy czynny udział w komitecie obchodów 

rocznicy Powstania Wielkopolskiego, który spotyka się w muzeum w Ratuszu. Inicjatywa jest 

trochę spóźniona i pilotuje to komitet obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 

 

Radny J. Zegar – żadnej uchwały w tej sprawie nie było.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – było wysłane do poszczególnych gmin i do powiatu 

też. 
 

Radny J. Zegar – apel do pani Premier i do Rządu został wysłany? Na pewno nie został 

wysłany. 

 

P. St. Martuzalski, członek Zarządu – takie inicjatywy zostały podjęte natomiast 

gospodarzem uroczystości jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Jesteśmy 

w bieżącym kontakcie z Marszałkiem i z komitetem. Wszelkie inicjatywy są bardzo istotne 

i mam nadzieję, że przy tej uroczystości nie będzie podziału politycznego i będziecie państwo 

akceptowali te propozycje o których powiedział pan Starosta jak również te, które są obecnie 

na stole kreślarskim. Trudno mówić o ustaleniach czy rozwiązaniach, kiedy nie ma wiążących 

decyzji ustaleń ze strony partnerów. Na pewno stoi przed nami wielkie wyzwanie jakim jest 

uroczystość stulecia wybuchu powstania szczególnie na Ziemi Jarocińskiej, w Jarocinie gdzie 

tutaj się wszystko zaczęło. jest dużym wyzwaniem. Natomiast nie możemy wychodzić przed 

szereg i być reprezentantem tego ogromnego wydarzenia i jubileuszu. Gospodarzem jest 

Marszałek Województwa i będziemy informować o kolejnych propozycjach związanych z tą 
uroczystością.  
 

Radny J. Zegar – dziękuje bardzo, ale my nie byliśmy poinformowani dlatego złożyliśmy 

wniosek jako klub Ziemia Jarocińska i prosimy o dopilnowanie tych spraw. 

 

Ad. pkt. 11. Wolne głosy i wnioski 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – przypominam, że 3 maja o godz. 11.15 w Parku 

Gorzeńskiego w imieniu Powiatu składamy kwiaty. Wszystkich zaprasza pan Koterba Prezes 

Związku Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego. Liczę na 

obecność. Po złożeniu Kwiatów przemarsz na uroczystą mszę. 
 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu – dnia 3 maja o godz. 12.00 na rynku w Żerkowie również 
będzie składanie kwiatów pod pomnikiem poległych żołnierzy. 

 

Ad. pkt. 12 Komunikaty. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejne posiedzenie zaplanowane zostało 

na dzień 26 maja w piątek.  

 

Radna B. Włodarczyk – przypominam członkom Komisji Rewizyjnej, że kolejne spotkanie 

odbędzie się 12 maja o godz. 14.00. Zespół kontrolujący dochody spotka się pół godziny 

wcześniej. 
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Ad. pkt. 13 

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

obrady XLII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 15.40. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 
Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 

 

Agnieszka Przymusińska  

 

 


