
Protokół nr LI/17 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. w godz. od 15:00 do 16.30 

w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady LI sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego. Witam radnych, władze powiatu, pracowników Starostwa, zaproszonych gości, 

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

obecności radnych i pracowników oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2, 3 i 4 

do protokołu. Nieobecny radny A. Szlachetka.  

Stwierdzam wobec powyższego, że Rada jest władna do obradowania i podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

 

Ad. pkt. 2. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - porządek obrad LI sesji Rady Powiatu 

został Państwu radnym podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji w programie e-sesja.  

Informuję, że Zarząd Powiatu Jarocińskiego w dniu wczorajszym zwrócił się o rozszerzenie 

porządku obrad o dodatkowy punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 

zawarcia porozumienia z Województwem Wielkopolskim w Poznaniu oraz innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego o wzajemnym współdziałaniu na rzecz uruchomienia 

Poznańskiej Kolei Metropolitarnej oraz zadeklarowaniu udziału w jej współfinansowaniu. 

Proponuję rozpatrzyć ten punkt jako 18, a pozostałe zmienią numeracje o jeden. 

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. 
Poddaję porządek obrad pod głosowanie, kto jest za przyjęciem proszę o podniesienie ręki. 

Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 51 sesji Rady Powiatu. 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX i L sesji Rady Powiatu. 

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

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po 

XLIX sesji Rady Powiatu. 

5. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2016 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na 

działania dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarocinie. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na 

działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na 

działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na 

działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na 

działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na 

działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na 

działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 



13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę nr 

LII/348/14 z dnia 17.06.2014 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień 

sportowych. 

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

2017 - 2030. 

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

powiatu na 2017 rok. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia 

porozumienia z Województwem Wielkopolskim w Poznaniu oraz innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego o wzajemnym współdziałaniu na rzecz uruchomienia 

Poznańskiej Kolei Metropolitarnej oraz zadeklarowaniu udziału w jej 

współfinansowaniu. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 

20. Wnioski i oświadczenia radnych. 

21. Wolne głosy i wnioski. 

22. Komunikaty. 

23. Zakończenie obrad. 

Ad. pkt. 2. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – protokoły z XLIX i L sesji Rady Powiatu 

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

27 listopada 2017 r. w godzinach urzędowania oraz zostały zamieszczone w programie esesja. 

Do dnia sesji nie zostały do nich zgłoszone żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że 

Rada przyjęła protokoły z obrad XLIX i L sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę Pana Starostę Teodora 

Grobelnego o przedstawienie „Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu po XLIX sesji 

Rady Powiatu.” Nadmieniam, że zostało zamieszczone wcześniej w programie esesja. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – sprawozdanie z działalności starosty w okresie 

międzysesyjnym jest obszerne. Proponuję przyjąć je bez czytania na sesji. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Dziękuję. Przedstawię sprawozdanie z działalności 

Starosty za okres międzysesyjny. 3 listopada z panem Wicestarostą Mirosławem Drzazgą oraz 

z panem Stanisławem Martuzalskim uczestniczyliśmy w benefisie pana Zbigniewa Obary 

i złożyliśmy gratulacje i życzenia z okazji długotrwałej kariery muzycznej. 6 listopada odbyłem 

tygodniową wizytę w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie europosła pana 

Andrzeja Grzyba. O tym referowałem dokładnie w Informatorze Powiatowym jak i na stronie 

powiatu. 11 listopada odbył się Festyn Niepodległościowy w Wilkowyi i tam uczestniczyliśmy 



w obchodach uroczystości z okazji 11 listopada. 15 listopada odbyło się otwarcie nowych 

pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki i wraz z panem 

Wicestarostą Drzazgą uczestniczyliśmy w tej uroczystości gdzie przekazaliśmy nowe 

pomieszczenia na potrzeby szkoły. 18 listopada odbył się turniej piłki nożnej ośrodków 

kuratoryjnych. Zarząd reprezentował pan Wicestarosta Drzazga. 17 listopada brałem udział 

w naradzie w Urzędzie Marszałkowskim na temat kolei metropolitalnej. W konsekwencji tej 

narady dzisiaj będziemy podejmować uchwałę. 21 listopada Zarząd odbył wizytę na budowie 

szpitala i zapoznał się ze stanem budowy i rozbudowy szpitala powiatowego. Również 
21 listopada udaliśmy się do Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie z okazji dnia pracownika 

socjalnego. Złożyliśmy gratulacje i życzenia pracownikom placówki. 24 listopada odbyło się 
forum sołtysów z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Reprezentowaliśmy 

nasz powiat i przedstawiliśmy prezentację o powiecie. 22 listopada pan Martuzalski 

reprezentował Zarząd Powiatu w spotkaniu ze Stowarzyszeniem Diabetyków, skąd przyniósł 

nam piękny list gratulacyjny z podziękowaniami za utworzenie Poradni diabetologicznej. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarzadu Powiatu – ja chciałem uzupełnić i przekazać ogromne 

podziękowania ze strony diabetyków. Ta uroczystość była z okazji Światowego Dnia 

Diabetyka Wyrażono wielka wdzięczność, którą kierują diabetycy w stronę samorządu 

powiatowego, szczególnie do osób które przy konstrukcji tegorocznego budżetu zauważyli 

potrzebę stworzenia punktu diabetologicznego przy naszym szpitalu. To jest wymierna pomoc. 

Od czerwca do listopada udzielono ok. 1000 porad dla osób z cukrzycą, które tych porad 

musieli zasięgać wcześniej w ościennych powiatach. 

 

Radna B. Włodarczyk – rozmawiałam z panią doktor i potwierdzam, że od czerwca było 

udzielonych porad ponad 1000. Należy dodać, że pani doktor nie udzielała porad dzieciom 

i kobietom w ciąży. Te osoby były kierowane do Poznania. Ja też się dołączam do podziękowań 

za to, że zrobiliśmy w tym roku coś dla chorych ludzi na terenie powiatu. 

 

Ad. pkt. 4.  

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po XLIX sesji 

Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – brałem udział w spotkaniach związanych 

z 99 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego zarówno w Jarocinie jak i w Jaraczewie. 

11 listopada również gościłem w Wilkowyi. Dziękuję pani Sołtys za działalność w Wilkowyi, 

bo widać że tam jest gospodarz lubiany przez mieszkańców. Zebrać tyle ludzi na mszy świętej 

i na cmentarzu a potem na Sali wiejskiej. Dziękuję pani Katarzynie Szymkowiak, radnej i pani 

sołtys za wkład pracy bo zaowocował. Miło było tam zajechać. Brawo. Drugie miłe spotkanie 

w Liceum Ogólnokształcącym, gdzie uczestniczyłem w odsłonięciu tablicy pamiątkowej 

z okazji jubileuszu Klubu Sportowego IPPON. Następnie odbył się VII Bieg 

Niepodległościowy, gdzie gospodarzem był nasz ogólniak. Dziękuję za organizację 
i uczestnictwo.  

 

Radny L. Bajda – Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 5.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do realizacji kolejnego 

punktu porządku obrad: informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym na obszarze powiatu 

za 2016 rok. Informacja została wcześniej załączona w programie esesja. 



Proszę o zabranie głosu panią Beatę Oleśków Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

P. B. Oleśków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - informacja o stanie sanitarno-

epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2016 rok. Informacja stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy do przedstawionej informacji ktoś 
z Państwa zabierze głos? 

 

Radny L. Bajda – sprawozdanie bardzo wyczerpujące, natomiast jeśli chodzi o zachorowania 

na boreliozę zanotowano wzrost, z tego powodu, że aktywność kleszczy się zwiększyła. Czy 

podane przypadki były z powikłaniami, czy ogólne zachorowania. Wiemy, że leczenie tej 

choroby jest długotrwałe. 

 

P. B. Oleśków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - nie było powikłań. Były 

normalne przypadki leczone ambulatoryjnie. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – czas szybko leci, kadencja pani Dyrektor szybko 

minęła. Po konsultacji z Dyrektorem Wojewódzkim Państwowej Stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Poznaniu, Zarząd uznał, że Pani Dyrektor jest na tym stanowisku 

pożądana i powierzyliśmy mandat na kierowanie Stacją Powiatową na kolejne pięć lat. Wczoraj 

stosowne pismo podpisałem i gratuluję pani Dyrektor.   

 

P. B. Oleśków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – dziękuję panie Starosto za 

obdarzenie ogromnym zaufaniem, dziękuję za współpracę i liczę na dalszą. Bardzo dziękuję. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – stwierdzam, że Rada Sprawozdanie 

przyjęła. 

 

Ad. pkt. 6.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie skargi na działania dyrektora Powiatowej 

Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarocinie. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Proszę 
o zabranie głosu radną Bronisławę Włodarczyk, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 

 

Radna B. Włodarczyk – Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę na działania dyrektora 

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarocinie bardzo wnikliwie. Komisja 

odbyła posiedzenie z udziałem pani Dyrektor i pani Głównej Księgowej i uważamy, wszyscy 

członkowie w liczbie sześciu, że skarga była niezasadna.  

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 17 głosach „za” i 1 głosie 

wstrzymującym się. 
 

LI/325/17 



P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - przychylam się do uzasadnienia, które 

zostało nam przesłane, ale tego typu skargi powinien rozstrzygać Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny, to jest główny powód, dlaczego się wstrzymałem. 

 

Ad. pkt. 7.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – obecnie w punktach od 6 do 12 

rozpatrzymy projekty uchwał Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Pierwszy projekt 

uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. Proszę o zabranie głosu radną Bronisławę Włodarczyk, 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 

 

Radna B. Włodarczyk - jeśli chodzi o te skargi w porządku dzisiejszej sesji, były rozpatrywane 

przy udziale i po wyjaśnieniach pana Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie oraz jego zastępcy Pani Elżbiety Głąb. Członkowie Komisji stwierdzili, że skargi 

są bezzasadne i taką wydano opinię.  
 

Obrady opuścił radny St. Martuzalski, M. Szymczak. Nieobecny radny A. Szlachetka. 

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta 16 głosami „za”. 

 

LI/326/17 

 

Ad. pkt. 8.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. 

 

Obrady opuścił radny St. Martuzalski, M. Szymczak. Nieobecny radny A. Szlachetka. 

 

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 w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie. 

 

LI/327/17 

 

Ad. pkt. 9.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 

do protokołu.  

 



Wrócił radny St. Martuzalski. 

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta 17 głosami „za”. 

 

LI/328/17 

 

Ad. pkt. 10.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 

do protokołu.  

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta 17 głosami „za”. 

 

LI/329/17 

 

Ad. pkt. 11.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 

do protokołu.  

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. W głosowaniu 

wzięło udział 17 radnych. 

 

LI/330/17 

 

Ad. pkt. 12.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego rozpatrzenia skargi na działania 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 

do protokołu.  

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. W głosowaniu 

wzięło udział 17 radnych. 

 

LI/331/17 

 

Ad. pkt. 13.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – rozpatrzymy projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

Proszę o zabranie głosu panią Alicję Staniszewską, Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami 

 

P. A. Staniszewska, Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami – projekt 

uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Wysoką Radę na nabycie w drodze darowizny 

nieruchomości skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nieruchomość, 
w przypadku wyrażenia zgody przez Wysoką Radę na wejście do zasobów powiatu zostanie 

przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej. Powierzchnia tej nieruchomości wynosi 6598 

m2. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu 

uchwały? Nie widzę. Poproszę o opinię Komisji. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie, 17  głosami „za”. 

 

LI/332/17 

 

Ad. pkt. 14.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. Projekt 

uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu.  

Proszę o zabranie głosu pana Kazimierza Pietrasa, Kierownika Referatu Komunikacji. 

 

P. K. Pietras, Kierownik Referatu Komunikacji – podjęcie uchwały to jest obowiązek 

ustawowy. Rada Powiatu corocznie musi podejmować uchwałę w sprawie obowiązujących 

stawek opłat. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu 

uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji. 



P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała procedowany projekt uchwały. 

 

W obradach uczestniczy 18 radnych. 

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta 18 głosami „za”. 

 

LI/333/17 

 

Ad. pkt. 15.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę nr LII/348/14 z dnia 17.06.2014 r. 

w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do 

protokołu. Proszę o zabranie głosu pana Mirosława Drzazgę, Wicestarostę. 
 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – ponieważ mieliśmy problemy z ustanowieniem nagród jeśli 
chodzi o wyróżnienia sportowe Komisja zwróciła się o uszczegółowienie za co te nagrody, 

o odpowiednia skalę, czy to są zawody wojewódzkie, krajowe, czy europejskie, czy udział 

w igrzyskach. Dotychczas nie było to doprecyzowane. Stąd był problem w przyznawaniu tych 

nagród i nie było odpowiedniego skalowania tych nagród. Dlatego proszę o przyjęcie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę nr LII/348/14 z dnia 17.06.2014 r. 

w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu 

uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji. 

 

P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury 

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

 

Obrady opuścili radni M. Małynicz, M. Walczak. 

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 16. głosach „za”. 

 

LI/334/17 

 

Ad. pkt. 16.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – rozpatrzymy projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu. Proszę o zabranie głosu p. J. Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu. 



P. J. Jedrzejak, Skarbnik Powiatu – zmiany w WPF wynikają ze zmian w budżecie powiatu 

na 2017 rok. Te dane dotyczą załącznika nr 1 i nr 2. W załączniku nr 2 zmieniamy wartości 

zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu 

uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

 

Obrady opuścił radny M. Małynicz. 

 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie17 głosami „za”. 

 

LI/335/17 

 

Ad. pkt. 17.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 

do protokołu. Proszę o zabranie głosu p. J. Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu. 

 

P. J. Jedrzejak, Skarbnik Powiatu – zmiany w budżecie powiatu na rok 2017 mają charakter 

porządkujący. Wprowadzamy do budżetu dodatkowe ponadplanowe środki, które 

otrzymaliśmy. Zwiększone zostały wartości dotacji w wyniku decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego. Ogółem dochody i wydatki zmniejszają się o blisko 808.000 zł. Natomiast 

deficyt oraz przychody i rozchody pozostają bez zmian. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu 

uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

 

P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja Edukacji i Kultury 

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała procedowany projekt uchwały. 

  

P. W. Kwaśniewski, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt 

uchwały w zakresie działania Komisji. 

 

Obrady opuścił radny M. Małynicz. 

 



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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta 17 głosami „za”. 

 

LI/336/17 

 

Ad. pkt. 18.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do rozpatrzenia ostatniego 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia 

z Województwem Wielkopolskim w Poznaniu oraz innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego o wzajemnym współdziałaniu na rzecz uruchomienia Poznańskiej Kolei 

Metropolitarnej oraz zadeklarowaniu udziału w jej współfinansowaniu Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 

do protokołu. Proszę o zabranie głosu p. Starostę. 
 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – projekt uchwały był już omawiany na posiedzeniach 

komisji. Wrócił temat kolei metropolitalnej. Obecnie jest projekt w czterech kierunkach, 

między innymi do Jarocina. Odpłatność jest teraz inna. Wcześniej była mowa o kwocie 

600.000 zł. Wszystkie stacje płacą po równo 126.000 zł. Jest to kwota, którą możemy przyjąć 
w przyszłorocznym budżecie. Wtedy co pół godziny w godzinach szczytu i co godzinę 
w pozostałym czasie byłyby połączenia do Poznania nowoczesnymi elfami. Apeluję o podjęcie 

uchwały. 

 

Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? 

 

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - chciałem w dwóch zdaniach, nie wiem czy 

wszyscy zdają sobie sprawę jak ważną uchwałę podejmujemy. Chwała tym, co zdają sobie 

sprawę z tego. To metro, które będzie funkcjonowało pomiędzy Jarocinem, a mam nadzieję że 

Gmina znajdzie środki, żeby wywiązać się z tego naznaczonego przez Marszałka zadania, dla 

osób odjeżdżających do Poznania. Wszystkie osoby, które będą korzystały  biletów na kolej 

metropolitalną, będą mogły korzystać z dobrodziejstwa metropolii. Czyli będą mogły tym 

biletem posługiwać się, jako docelowym przy poruszaniu się po całej metropolii Poznania. 

 

Radny J. Zegar - co pan panie radny Martuzalski denerwuje się o tą Gminę, ciągle pan Gminę 
rusza, nie może Pan koło tej Gminy przejść. Tak pana boli, że pan nie jest Burmistrzem? Chyba, 

że chce pan wrócić, ale szansy na razie nie widzę.  
 

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 uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 16 głosach „za” i 1 głosie 

wstrzymującym się. 
 

LI/337/17 



Ad. pkt. 19.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – interpelacje i zapytania radnych. Między 

sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja. Czy ktoś w dniu dzisiejszym ktoś chce złożyć 
interpelację? 

 

Radny M. Walczak – składam interpelacje: o udostępnienie w wersji elektronicznej 

protokołów z posiedzeń Komisji Zdrowia. Interpelacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Odnośnie informacji zamieszczanych w Informatorze powiatowym. Interpelacja stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu. W sprawie przekazania w wersji elektronicznej wszystkich 

projektów Budżetu Powiatu na 2017 rok przygotowywanych przez poprzedni Zarząd Powiatu, 

tj. pod przewodnictwem Starosty Bartosza Walczaka. Interpelacja stanowi załącznik nr 23 do 

protokołu. 

 

Ad. pkt. 20.  

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Nie było. 

 

Ad. pkt. 21.  

Wolne głosy i wnioski. 

Nie było. 

 

Ad. pkt. 22.  

Komunikaty. 

Radny Sł. Wąsiewski – przypominam, że zgodnie z uchwałą dotyczącą procedury uchwalania 

budżetu 10 dni od obrad komisji Budżetowej musimy ponownie zwołać posiedzenie Komisji 

Budżetu i Rozwoju i przeanalizować wszystkie wnioski jakie wpłynęły do budżetu. W związku 

z tym Komisja planowana jest na 8 grudnia w piątek, by ostatecznie przygotować opinię 
o projekcie budżetu na 2018 rok w obecności przewodniczących lub ich zastępców pozostałych 

Komisji.   

 

Radny Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – chciałem przypomnieć, że jutro o godz. 

13.00 w miejscowości Ludwinów odbędzie się otwarcie drogi powiatowej „Żerków – 

Dobieszczyzna”. 

 

Ad. pkt. 23.  

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

obrady LI Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 16.30 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 

 


