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Protokół nr I/14 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji 

odbytej w dniu 27 listopada 2014 r. w godz. od 16:00 do 19:50 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, p. 30  

 

*    *    *  
Ad. pkt. 1 

 
Obrady I sesji V kadencji Rady Powiatu Jarocińskiego otworzyła najstarsza wiekiem radna 

obecna na sali – Bronisława Włodarczyk.  

Stwierdziła, na podstawie listy obecności, że na ustawową liczbę 19 radnych w sesji uczestniczy 

17 radnych i wobec tego Rada jest władna do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał. 

Listy obecności radnych, pracowników Starostwa i gości stanowią załączniki nr 1,2. 

  

Następnie poprosiła wszystkich zebranych o powstanie i odśpiewanie hymnu państwowego. 

 

Ad. pkt. 2 

Radna B. Włodarczyk – poprosiła Wiceprzewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej 

w Jarocinie – Panią Beatę Mąkę o odczytanie protokołu z wyboru radnych do Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 

 

P. B. Mąka, Wiceprzewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarocinie – „Protokół 

z wyborów do Rady Powiatu Jarocińskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową 

Komisję Wyborczą w Jarocinie (wyciąg) 

I.    Dla wyboru Rady Powiatu Jarocińskiego utworzono 4 okręgi wyborcze, w których łącznie 

wybierano 19 radnych. 

III. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 41 obwodowych komisji 

wyborczych. 

Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienia wyników głosowania 

w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów 

ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów. 

IV. Komisja na podstawie zestawień wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby 

głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy 

kandydatów i kandydatów z tych list ustaliła wyniki wyborów w okręgach: 

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 7 mandatów. 
Radnymi zostali wybrani: 

1) Mirosław Paweł Drzazga 

2) Grzegorz Ireneusz Fengler 

3) Mariusz Małynicz 

4) Stanisław Franciszek Martuzalski 

5) Leszek Romuald Mazurek 

6) Mikołaj Szymczak 

7) Bronisława Kazimiera Włodarczyk 

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 5 mandatów. 

Radnymi zostali wybrani: 

1) Leszek Bajda 

2 Przemysław Ambroży Franczak 

3) Karol Piotr Matuszak 
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4) Adam Michał Pawlicki – mandat wygasł zgodnie z Art. 383 § 1 ust. 6 Kodeksu wyborczego 

(z uwagi na wybór na stanowisko Burmistrza Jarocina) 

5) Julian Kazimierz Zegar 

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 3 mandaty. 

Radnymi zostali wybrani: 

1) Zbigniew Antoni Kuzdżał 

2 Andrzej) Szlachetka 

3) Mariusz Krzysztof Stolecki 

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 4 mandaty. 

Radnymi zostali wybrani: 

1) Teodor Józef Grobelny 

2) Walenty Kwaśniewski 

3) Sławomir Wąsiewski 

4) Jan Franciszek Szczerbań 

VI. i VII. Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag ani nie z wymienili konkretnych zarzutów. 

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli: 

1) Janiec Tomasz – Przewodniczący  

2) Mąka Beata – Z-ca Przewodniczącego 

3) Bartkowiak Ewelina Maria – Członek  

4) Ciesielska Lidia – Członek  

5) Domżalski Czesław – Członek  

6) Dziecichowicz Łukasz Franciszek – Członek  

7) Jankowska Magdalena – Członek  

8) Wosińska Joanna Elżbieta – Członek” 

 

Radna B. Włodarczyk – podziękowała za przedstawienie protokołu. Poprosiła Pana Tomasza 

Jańca Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarocinie –o wręczenie radnym 

zaświadczenia o wyborze. 

 

Następnie pan Tomasz Janiec Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarocinie 

wspólnie z Wiceprzewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej panią Beatą Mąką wręczyli 

zaświadczenia o wyborze. 

 

Zaświadczenie odebrało 17 radnych.  

 

Ad. pkt. 3 

Radna B. Włodarczyk – poinformowała, że każdy z radnych złoży ślubowanie. Odbędzie się to 

w ten sposób, że każdy radny wywołany imiennie wstanie i wypowie rotę ślubowania. Rota 

ślubowania została Państwu rozdana. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zwrotu: „Tak mi 

dopomóż Bóg.” 

 

Radny L. Bajda - „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. Ślubuję.” 

 

Radny M. Drzazga - „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. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 
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Radny P. Franczak - „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” 

 

Radny G. Fengler - „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. Ślubuję.” 

 

Radny T. Grobelny - „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.” 

 

Radny W. Kwaśniewski - „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.” 

 

Radny Z. Kuzdżał - „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.” 

 

Radny M. Małynicz - „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. Ślubuję.” 

 

Radny K. Matuszak - „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. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

 

Radny M. Stolecki – „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.” 

 

Radny L. Mazurek - „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” 

 

Radny J. Szczerbań - „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.” 
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Radny A. Szlachetka – „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.” 

 

Radny M. Szymczak – „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.” 

 

Radny S. Wąsiewski - „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.” 

 

Radny J. Zegar - „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.” 

 

Radny B. Włodarczyk - „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.” 

 

Ad. pkt. 4 

Radna B. Włodarczyk – poinformowała, że w zawiadomieniu o zwołaniu I sesji Rady Powiatu 

został przedstawiony porządek obrad. Nikt nie wniósł uwag czy wniosków do porządku 

posiedzenia. Porządek obrad został przyjęty i przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie I sesji Rady Powiatu Jarocińskiego i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wydanie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Powiatu Jarocińskiego. 

3. Złożenie ślubowania przez radnych. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.  

6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. 

7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego prowadzenia sesji od 

radnego Seniora. 

8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Jarocińskiego. 

9. Ustalenie dalszego porządku obrad lub zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 

 

Ad. pkt. 5 

Radna B. Włodarczyk – przystąpiła do wyboru Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne 

głosowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu. Radni otrzymali stosowne przepisy w tym 

zakresie. Przypominam jednak, że Komisja Skrutacyjna zostanie powołana i będzie prowadziła 

swoją działalność na podstawie uchwały nr XV/81/04 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 

22 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. W skład Komisji Skrutacyjnej 

wchodzi trzech radnych. Członkowie Komisji Skrutacyjnej na swym pierwszym spotkaniu 

wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji. Wybory członków Komisji Skrutacyjnej 
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przeprowadza prowadzący obrady sesji Rady Powiatu w głosowaniu jawnym, na każdego 

kandydata oddzielnie. Każdy radny może zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków 

Komisji. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy otrzymali w przeprowadzonym 

głosowaniu największą liczbę głosów „za”. Poprosiła o zgłaszanie kandydatów.  

 

Radny M. Małynicz – zaproponował Pana Leszka Bajdę i Pana Grzegorza Fenglera.  

 

Radni L. Bajda i G. Fengler wyrazili zgodę na wzięcie udziału w pracach Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny T. Grobelny – zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Szlachetki. 

 

Radny A. Szlachetka wyraził zgodę na wzięcie udziału w pracach Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radna B. Włodarczyk - ponieważ nie było innych propozycji, ani uwag do zgłoszonych 

kandydatów, poddała pod głosowanie jawne poszczególne kandydatury do Komisji Skrutacyjnej. 

W wyniku jawnego głosowania: 

1) Radny Leszek Bajda – otrzymał 15 głosów „za”, przy 2 głosach „wstrzymującym się”, 

2) Radny Grzegorz Fengler – otrzymał 17 głosów „za”, 

3) Radny Andrzej Szlachetka – otrzymał 17 głosów „za”. 

Stwierdziła, że radni wybrali Komisję Skrutacyjną w składzie:  

1) Radny Leszek Bajda  

2) Radny Grzegorz Fengler  

3) Radny Andrzej Szlachetka  

Poprosiła Komisję o ukonstytuowanie się. W tym celu ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach. 

 

 

 

Po przerwie.  

 

Radna B. Włodarczyk – wznowiła obrady i stwierdziła, że quorum jest zachowane. Poprosiła 

o podanie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej/ 

 

Radny L. Bajda – poinformował zebranych, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się, 

a Przewodniczącym został Pan Leszek Bajda.  

 

Ad. pkt. 6 

Radna B. Włodarczyk – przypomniała wszystkim radnym, przed przystąpieniem do zgłaszania 

kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu, że Rada wybiera Przewodniczącego ze 

swego grona bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego 

składu Rady, w głosowaniu tajnym. Ponadto Przewodniczący Rady nie może być członkiem 

Zarządu Powiatu. Skierowała prośbę do wszystkich radnych o zgłaszanie kandydatów na 

Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Radny M. Drzazga – zgłosił kandydaturę Pana Karola Matuszak na Przewodniczącego naszej 

Rady Powiatu. Uzasadnił krótko, przypomniał, że Pan Karol był już radnych I i IV kadencji, był 

także Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, jest także w trakcie studiów doktoranckich z zakresu 

nauk ekonomicznych. Politykę ma we krwi, tą samorządową. Więcej chyba nie potrzeba 

uzasadniać, dlatego, że wszyscy znają Pana Karola Matuszaka jako oddanego samorządowa. Stad 

też poparcie, jakie uzyskał w swoim obwodzie, w którym kandydował do Rady Powiatu. Poprosił 

o przyjęcie kandydatury.  
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Radna B. Włodarczyk – podziękowała, zapytała czy są inne kandydatury? Zwróciła się do Pana 

radnego Karola Matuszak czy wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu. 

 

Radny K. Matuszak - wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Radna B. Włodarczyk – oznajmiła, że kandydatem na Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego został Pan Matuszak Karol. Poprosiła Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do 

głosowania. Ogłosiła 15 minut przerwy.  

 

 

 

Po przerwie. 

 

Radna B. Włodarczyk – wznawiam obrady po przerwie. Rada zachowuje quorum, wobec czego 

nadal jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. Poprosiła członków Komisji 

Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania, a jej przewodniczącego o przypomnienie sposobu 

głosowania.  

 

Radny L. Bajda – przedstawił sposób i zasady tajnego głosowania, postawienie znaku „X” 

w kratce obok nazwiska kandydata oznacza głos „za”. przekreślenie, linią ciągłą, imienia nazwiska 

i kandydata oznacza głos „przeciw”, oddanie pustek kartki, bez skreśleń i bez znaku „X” oznacza, 

że głosu wstrzymujący. Oddany głos uznaje się za nieważny, gdy na karcie do głosowania: zostało 

postawionych więcej znaków „X” niż określona liczba miejsc mandatowych, umieszczone zostały 

dopiski i inne znaki oraz skreślenia i podkreślenia, gdy kartka do głosowania została przedarta. 

Przystąpił do rozdawania kart do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska odbierał 

od członka Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, a następnie za osłoną oddawał głos i wrzucał 

kartę do urny. 

 

Radna B. Włodarczyk – na czas liczenia głosów oraz sporządzenia protokółu z głosowania 

zarządziła 15 minutową przerwę.  

 

 

 

Po przerwie. 

 

Radna B. Włodarczyk – wznowiła obrady. Poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

o ogłoszenie wyników głosowania i odczytanie protokółu z posiedzenia komisji. 

 

Radny L. Bajda – odczytał protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej. Protokół stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. Przewodniczącym Rady Powiatu V kadencji został wybrany pan radny 

Karol Matuszak, który otrzymał 17 głosów „za”.  

 

Radna B. Włodarczyk – przyłączyła się do gratulacji oraz poinformowała, że na podstawie 

wyników głosowania należy podjąć uchwałę stwierdzającą wybór Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego. Przypomniała, że projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniami 

o zwołaniu sesji. Nikt nie zgłosił uwag do projektu uchwały, poddała projekt uchwały pod 

głosowanie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. „Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 

Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. 

 

Uchwała nr I/1/14 

 

Ad. pkt. 7 

Radna B. Włodarczyk – podziękowała za uwagę, poprosiła nowego Przewodniczącego Rady 

Powiatu Jarocińskiego o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i dalsze prowadzenie obrad.  

 

 
 Najstarsza wiekiem 

 radna obecna na sesji 

 

 Bronisława Włodarczyk 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – oznajmił, że to dla niego wielki zaszczyt 

i honor, ale zdaje sobie sprawę, że to też bardzo duży obowiązek. Zapewnił, że będzie robił 

wszystko, aby godnie reprezentować i aby funkcję Przewodniczącego pełnić w sposób najlepszy jak 

potrafi. Wszystkich poprosił, aby w sprawowaniu funkcji mu pomogli. Wyraził podziękowania.  

 

Ad. pkt. 8 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - przypomniał, że zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu 

Powiatu Jarocińskiego, Rada Powiatu wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, 

bezwzględną większością głosów. Stwierdził, że Rada posiada quorum. Zaproponował na funkcje 

wiceprzewodniczących radnych: pana Jana Szczerbania, wieloletniego samorządowa, społecznika, 

zawsze po strony ludzi, nigdy obok żadnego ze swych wyborców, swych mieszkańców ze 

środowiska, w którym mieszka, nie przeszedł obojętnie. Drugą osobą jest Pan radny Julian Zegar, 

również samorządowiec, społecznik, sołtys wsi Cielcza. Też miał zaszczyt być sołtysem i wie, jaka 

to trudna i wymagająca praca.  

 

Radny J. Szczerbań - wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Radny J. Zegar - wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - zamknął listę kandydatów, ponieważ nie było 

zgłoszeń innych kandydatur. Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. 

Na ten czas zarządził przerwę.  

 

 

 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - wznowił obrady, stwierdzając, 

że w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, stanowi quorum, a Rada jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Po czym poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

o przypomnienie zasad i sposobu głosowania. 
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Radny L. Bajda - przypomniał zasady głosowania, postawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska 

kandydata oznacza głos „za”, głos „przeciw” przekreślenie, linią ciągłą, imienia nazwiska 

i kandydata, oddanie pustek kartki, bez skreśleń i bez znaku „X” oznacza, że głosu wstrzymujący. 

Wraz z pozostałymi członkami komisji skrutacyjnej przystąpił do przeprowadzenia głosowania.  

 

 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska odbierał 

od członka Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, a następnie za osłoną oddawał głos i wrzucał 

kartę do urny. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - na czas liczenia głosów i sporządzenia 

protokółu z głosowania zarządził 10 minutową przerwę. 

 

 

 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - wznowił obrady po przerwie. Poinformował, 

że Rada jest nadal władna do obradowania, ponieważ zachowuje quorum. 17 radnych jest na sali. 

Poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania i odczytanie 

protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Radny L. Bajda - odczytał protokół komisji skrutacyjnej (Protokół stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu) informując, że Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu V kadencji zostali wybrani: 

Pan radny Julian Kazimierz Zegar 16 głosami „za” przy 1 głosie „nieważnym” oraz Pan radny Jan 

Franciszek Szczerbań 16 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - podziękował za przedstawienie protokołu, 

pogratulował wybranym Wiceprzewodniczącym. Poinformował, że na podstawie wyników 

głosowania Rada powinna podjąć uchwałę stwierdzającą wybór Wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu. Następnie odczytał projekt uchwały, w związku z brakiem uwag poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Stwierdził, że uchwała 

została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. „Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych.  

Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. 

 

Uchwała nr I/2/14 

 

Ad. pkt. 9 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak -  zaproponował rozszerzenie porządku obrad 

I sesji o dodatkowe punkty: 

10. Wybór Starosty. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu 

Powiatu – Starosty Jarocińskiego. 

12. Wybór Wicestarosty.  

13. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie Komisji Rewizyjnej.  

15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania 

stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków i ustalenia składu osobowego stałych komisji 

Rady Powiatu Jarocińskiego. 

17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

statutu powiatu jarocińskiego.  

18. Komunikaty 

19. Zakończenie obrad.  

 

Nikt nie zgłosił żadnych uwag ani innych propozycji do porządku obrad, w związku, z czym 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak poddał wniosek o rozszerzenie porządku obrad 

pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, którzy jednogłośnie zaaprobowali 

porządek obrad. Porządek obrad wraz z projektami uchwał został rozdany wszystkim radnym. 

 

Ad. pkt. 10 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak -  poinformował, że obecnie Rada przystąpi do 

wyboru Starosty- Przewodniczącego Zarządu Powiatu i poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów 

na funkcję Starosty Jarocińskiego. 

 

Radny M. Małynicz – zgłosił kandydaturę Pana Bartosza Walczaka, osoby wybranej we 

wczorajszych prawyborach stowarzyszenia „Ziemia Jarocińska”, członka stowarzyszenia, 

kierownika biura stowarzyszenia, autora sukcesu „Ziemi Jarocińskiej” 2014-2018, mieszkańca 

ziemi jarocińskiej, dokładnie pochodzącego z Witaszyc, osoby doskonale znającej problematykę 

gospodarczą.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – podziękował, zapytał czy są inne kandydatury. 

Wobec braku innych zgłoszeń, zapytał, czy Pan Bartosz Walczak wyraża zgodę na kandydowanie? 

 

Pan Bartosz Walczak - wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – ogłosił przerwę na czas przygotowania kart do 

głosowania. 

 

 

 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, 

że w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co oznacza, że quorum jest nadal zachowane, a Rada jest 

władna do podejmowania prawomocnych decyzji. Poprosił Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania na stanowisko Starosty - Przewodniczącego Zarządu 

Powiatu. 

 

Radny L. Bajda – ponownie przypomniał zasady głosowania, a następnie wraz z pozostałymi 

członkami Komisji Skrutacyjnej przystąpił do procedury głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska odbierał 

od członka Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, a następnie za osłoną oddawał głos i wrzucał 

kartę do urny. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - na czas liczenia głosów i sporządzenia 

protokółu z głosowania zarządził przerwę. 
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Po przerwie. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - wznowił obrady po przerwie. Poinformował, 

że na sali jest 17 radnych, zachowane jest quorum, Rada jest nadal władna do obradowania. 

Poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania i odczytanie 

protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Radny L. Bajda - odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej (Protokół stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu) informując, że przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujące 

się” Starostą Jarocińskim został wybrany Pan Bartosz Walczak  

  

Na sali rozległy się oklaski, a nowo wybrany Starosta przyjął gratulacje. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - podziękował za przedstawienie protokołu, 

Poinformował, że na podstawie wyników głosowania Rada powinna podjąć uchwałę stwierdzającą 

wybór Starosty – Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Jarocinie. Następnie odczytał projekt 

uchwały, w związku z brakiem uwag poddał projekt uchwały pod głosowanie. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Stwierdził, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta 

jednogłośnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. „Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych.  

Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. 

 

Uchwała nr I/3/14 

 

Starosta Bartosz Walczak – podziękował za głos, powitał bardzo serdecznie radnych, 

pracowników Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz zebranych gości. Podziękował za zaufanie 

dla jego osoby i oddane głosy. Życzył wszystkim, aby ta kadencja samorządu była owocna, 

aby skutkowała dobrze wykonaną pracą na rzecz mieszkańców i rozwoju powiatu.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – myśli, że Pan Starosta mimo młodego wieku, 

ale świat do młodych należy i młodość, którą reprezentuje Pan Starosta wniesie wiele dobrego i 

wiele pożytecznego dla rozwoju naszej społeczności powiatu jarocińskiego.  

 

Ad. pkt. 11 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak –  zgodnie z przyjętym porządkiem obrad należy 

ustalić wynagrodzenie nowo wybranego Starosty. Zwracam uwagę, że projekt uchwały radni 

otrzymali wraz z rozszerzonym porządkiem obrad. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. zaproponował następujące wynagrodzenie miesięczne Starosty: 

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości:   6.000,00 zł  

- dodatek funkcyjny w wysokości:    2.100,00 zł 

- dodatek specjalny w kwocie 38 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 

- dodatek za wieloletnią pracę oraz nagroda jubileuszowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W sumie będzie to kwota 11.178 zł. 

Innych propozycji wynagrodzenia nikt nie zgłosił i Przewodniczący Rady poddał zaproponowany 

projekt uchwały pod głosowanie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. „Za” podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. 

Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. 
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Uchwała nr I/4/14 

 

Ad. pkt. 12 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – przypomniał, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy 

o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera Wicestarostę oraz pozostałych Członków 

Zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy 

ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Poprosił o zabranie głosu p. Starostę. 

 

Starosta Bartosz Walczak – jak kandydata na Wicestarostę Powiatu Jarocińskiego w tej kadencji 

wskazał Pana Mikołaja Szymczaka.  

 

Radny M. Szymczak – mając na względzie dobro tego powiatu, wyraził zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – zamknął listę kandydatur na stanowisko 

Wicestarosty. Poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Ogłosił przerwę 

na czas przygotowania kart. 

 

 

 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, 

że w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie 

głosowania na stanowisko Wicestarosty. 

 

Radny L. Bajda – ponownie przypomniał zasady głosowania, a następnie wraz z pozostałymi 

członkami Komisji Skrutacyjnej przystąpił do procedury głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska odbierał 

od członka Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, a następnie za osłoną oddawał głos i wrzucał 

kartę do urny. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - na czas liczenia głosów i sporządzenia 

protokółu z głosowania zarządził przerwę. 

 

 

 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, 

że w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, quorum jest zachowane, Rada jest nadal władna do 

obradowania. Poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania 

i odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Radny L. Bajda - odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej (Protokół stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu) informując, że przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących 

się”. Ponadto 1 głos był „nieważny”. Wicestarostą Jarocińskim został wybrany Pan Mikołaj 

Szymczak.  

 

Wicestarosta przyjął gratulacje.  
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Wicestarosta M. Szymczak -  podziękował za zaufanie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - poinformował, że na podstawie wyników 

głosowania należy podjąć uchwałę stwierdzającą wybór Wicestarosty. Projekt uchwały radni 

otrzymali. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Wobec braku jakichkolwiek 

uwag do projektu uchwały ze strony radnych zarządził głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. „Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych,  

1 osoba „wstrzymała się od głosu”. Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. 

 

Uchwała nr I/5/14 

 

Ad. pkt. 13 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – stwierdził, że obecnie Rada dokona wyboru 

pozostałych członków Zarządu w liczbie trzech osób. Następnie poprosił p. Starostę o zgłoszenie 

kandydatur. 

 

Starosta Bartosz Walczak – do Zarządu Powiatu Jarocińskiego zgłosił Pana Teodora Grobelnego, 

Pana Zbigniewa Kuzdżał oraz Pana Mirosława Drzazgę.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – zapytał kandydatów czy wyrażają zgodę. 

 

Radny T. Grobelny – wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Radny Z. Kuzdżał – wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Radny M. Drzazga – wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie 

kart do głosowania, w tym celu ogłosił przerwę. 

 

 

 

Po przerwie. 

 

Nieobecny radny Leszek Mazurek. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, 

że w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie 

głosowania na pozostałych członków Zarządu Powiatu. 

 

Radny L. Bajda – ponownie przypomniał zasady głosowania, a następnie wraz z pozostałymi 

członkami Komisji Skrutacyjnej przystąpił do procedury głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska odbierał 

od członka Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, a następnie za osłoną oddawał głos i wrzucał 

kartę do urny. 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – podziękował, a następnie ogłosił przerwę do 

czasu podania wyników głosowania.  

 

 

 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - wznowił obrady po przerwie. Stwierdził, 

że w posiedzeniu uczestniczy 16 radnych, quorum jest zachowane, Rada jest nadal władna do 

obradowania. Poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania 

i odczytanie protokołu z posiedzenia komisji. 

 

Radny L. Bajda - odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej (Protokół stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu) informując, że Członkami Zarządu Powiatu zostali wybrani: 

-  Mirosław Paweł Drzazga – 15 głosów „za”,  1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”  

-  Teodor Józef Grobelny – 15 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” 

-  Zbigniew Antoni Kuzdżał – 14 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak - poinformował, że na podstawie wyników 

głosowania należy podjąć uchwałę stwierdzającą wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu. 

Projekt uchwały radni otrzymali. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Wobec 

braku jakichkolwiek uwag do projektu uchwały ze strony radnych przeprowadził głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. „Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych.  

Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. 

 

Uchwała nr I/6/14 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – pogratulował wybory do Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego.  

 

Ad. pkt. 14 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – poinformował, że Rada przystąpi do 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Przypomniał, że zgodnie 

z art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym jest to komisja powoływana przez Radę obligatoryjnie. 

W skład komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów radnych z wyjątkiem radnych 

pełniących funkcje przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących Rady oraz członków Zarządu 

Powiatu. Do chwili obecnej nie otrzymał zgłoszenia żadnego klubu radnych. Zaproponował, by 

Komisja Rewizyjna liczyła 5 członków.  

 

Nikt nie wniósł uwag co do liczebności Komisji Rewizyjnej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Radny M. Drzazga – przypomniał, że na sali krążyła lista, na którą każdy z radnych mógł się 

wpisać, w jakiej Komisji chce być. Przeczytał, że do Komisji Rewizyjnej wpisali się: Pan Andrzej 

Szlachetka, Pani Bronisława Włodarczyk, Pan Grzegorz Fengler, Pan Leszek Bajda i Pan Mariusz 

Małanicz. To są osoby, które wpisały się do Komisji Rewizyjnej i chciałby je zgłosić na członków.  
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Innych kandydatur nie było. 

 

Radny S. Wąsiewski – zapytał czy nie wynika z regulaminu, że w skład Komisji Rewizyjnej 

wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – tak, wynika, ale nie ma jeszcze zgłoszonych 

klubów. Zmiana uchwały nastąpi, gdy 

 

Radny S. Wąsiewski – zapytał czy Komisja może ulec jeszcze weryfikacji? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – potwierdził. Zapytał mecenasa czy głosuje się 

wszystkie kandydatury razem, czy każdego osobno? 

 

Radca Prawny T. Kuderski – oznajmiła, że Rada proponuje osobę na funkcję Przewodniczącego 

Komisji i głosuje się to odrębnie, pozostałych członków zbiorczo.  

 

Radny M. Drzazga – zaproponował na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Bronisławę 

Włodarczyk.  

 

Pani Bronisława Włodarczyk wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej. Ponadto pozostali zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – poddał pod głosowanie kandydaturę Pani 

Bronisławy Włodarczyk na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 

 

W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. „Za” kandydaturą Pani Bronisławy Włodarczyk 

głosowało 16 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – następnie poddał pod głosowanie kandydatury 

Pana Andrzeja Szlachetki, Pana Grzegorza Fenglera, Pana Leszka Bajdy i Pana Mariusza Małanicza 

na członków Komisji Rewizyjnej 

 

W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. „Za” kandydaturami ww. osób głosowało 

16 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. 

 

W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. „Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych.  

Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. 

 

Uchwała nr I/7/14 

 

Ad. pkt. 16 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – przystąpił do rozpatrzenia projektu uchwały 

w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Nadmienił, że rozszerzona został nazwa 

Komisji Rolnictwa, teraz będzie to Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  
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W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. „Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych.  

Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. 

 

Uchwała nr I/8/14 

 

Ad. pkt. 17 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – przystąpił do podjęcia uchwały 

w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Przypomniał, że radni dostali listę Komisji, na którą 

mogli się wpisać. Przypomniał, że radny może być członkiem nie więcej niż 3 komisji. Odczytał 

propozycję co do składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego V Kadencji:  

1. Członkami Komisji Budżetu i Rozwoju są: 

1) Mirosław Drzazga 

2) Teodor Grobelny 

3) Przemysław Franczak 

4) Walenty Kwaśniewski 

5) Julian Zegar 

6) Mariusz Małynicz 

7) Mikołaj Szymczak 

8) Grzegorz Fengler 

9) Sławomir Wąsiewski 

2. Członkami Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych są: 

1) Zbigniew Kuzdżał 

2) Leszek Mazurek 

3) Bronisława Włodarczyk 

4) Mariusz Stolecki 

5) Karol Matuszak 

6) Jan Szczerbań 

7) Mikołaj Szymczak 

3. Członkami Komisji Edukacji i Kultury są: 

1) Mirosław Drzazga 

2) Zbigniew Kuzdżał 

3) Teodor Grobelny 

4) Leszek Mazurek 

5) Przemysław Franczak 

6) Mariusz Stolecki 

7) Jan Szczerbań 

8) Sławomir Wąsiewski 

4. Członkami Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska są: 

1) Andrzej Szlachetka 

2) Walenty Kwaśniewski 

3) Karol Matuszak 

4) Julian Zegar  

5) Leszek Bajda 

W związku z brakiem uwag do projektu uchwały, poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 
W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. „Za” podjęciem uchwały głosowało 16 radnych.  

Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. 

 

Uchwała nr I/9/14 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – ogłaszam przerwę w celu ukonstytuowania się 

Komisji.  

 

 

 

Po przerwie. 

 

Przewodniczący Rady – wznowił obrady Rady. Poinformował, że na sali jest 16 radnych, Rada 

posiada quorum.  

 

Ad. pkt. 18 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – przystąpił do podjęcia uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu powiatu jarocińskiego. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – poinformował, że Komisja 

Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. „Za” podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 2 osoby 

„wstrzymały się” od głosu. Uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. 

 

Uchwała nr I/10/14 

 

Ad. pkt. 19 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – poinformował, że w dniu dzisiejszym zostały 

rozdane radnym druki oświadczeń majątkowych. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, 

radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. 

Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie 

i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, 

w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Poprosił, 

by szczególną uwagę zachowały osoby, które będą wypełniały oświadczenie majątkowe pierwszy 

raz. Zauważył, że radni otrzymali również statut powiatu, uchwałę w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej oraz projekt budżetu powiatu na 2015 rok, z którymi prosił się 

zapoznać. Wypełnioną ankietę radnego oraz dane do rejestracji listy płac poprosił, aby jak 

najszybciej oddać w Biurze Rady – Starostwo Powiatowe pok. 22. Poinformował, że trochę pragnie 

zmienić funkcjonowanie Rady Powiatu, zmiany będą następowały nie tak radykalnie. Na pewno 

będzie chciał zmienić godziny urzędowania, żeby nie spotykać się po nocy, tylko w godzinach do 

przyjęcia. Trochę zmieni kwestie związane z podawaniem informacji, za obraźliwe uważał to, 

że urzędnicy czy goście zaproszenie z zewnątrz przygotowali informacje, a tych informacji nie 

czytali. Będzie to informacja pełna. Myśli, że zmiany w jakiś sposób w konsekwencji zmienią 

wizerunek działania Rady.  

 

Wicestarosta, p. M. Szymczak – poinformował, że Starostwo po raz kolejny, jak już to miało 

miejsce w poprzednich dwóch latach, przystąpiło do akcji „Szlachetna paczka”. Wybrana została 

rodzina, jest to Pani z czwórką dzieci, z Jarocina, która ma bardzo ciężkie warunki, została 

pozostawiona przez męża. Potrzebują wszystkiego, ale z takich większych rzeczy to lodówki 

i tapczanu, bo sama śpi na kozetce z dwójką dzieci. Potrzebują odzieży, chemii gospodarczej, 

żywności. Zwrócił się do radnych o zbiórkę na ten cel. Każda kwota jest cenna.  
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – przypomniał, że w poniedziałek jest msza 

w intencji radnych Rady Miejskiej Jarocina, ale też zachęca do uczestnictwa. Msza w intencji 

samorządowców, zachęca i prosi w imieniu własnym oraz radnych Rady Miejskiej na godz. 12:30 

w kościele św. Marcina w Jarocinie. To jest przed sesją Rady Miejskiej.  

 

Radca Prawny G. Czerwiński – poinformował, że pierwsze oświadczenie majątkowe radny składa 

w terminie 30 dni od daty ślubowania. Składniki majątkowe należy wskazać takie, jakimi na dzień 

złożenia oświadczenie dysponuje radny. Kolejne oświadczenia są składane do roku, do 30 kwietnia, 

stan majątkowy na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego oraz na 2 miesiące przed upływem 

kadencji. Pierwsze oświadczenie – składniki majątkowe na dzień złożenia oświadczenia.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – poinformował, że będą ustalona dyżury 

Przewodniczącego Rady. Jeżeli ktoś z radnych lub wiceprzewodniczących chce mieć dyżury to 

prosi o podanie i ogłosi się wszystkie terminy za jednym razem w gazetach jarocińskich, żeby 

podać to do publicznej wiadomości.   

 

Radna B.Włodarczyk – zapytała, czy będzie jakiś dzień wskazany w tygodniu na sesję?  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – zaproponował ostatni czwartek miesiąca. 

Zapytał czy odpowiada taki termin radnym?  

 

Radny S. Wąsiewski – zaproponował piątek.  

 

Radny J. Szczerbań – oznajmił, że w piątek prowadzi lekcje do późna, do godz. 17:00, proponuje 

jednak czwartek. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – zostaje czwartek, zapytał, czy godzina 14:00 

odpowiada.  

 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.  

 

Ad. pkt. 19 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. K. Matuszak – w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

zamknął  I Sesję Rady Powiatu V kadencji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Karol Matuszak 

 

Protokołowała :  

Katarzyna Józefiak 

Agnieszka Przymusińska 

 


