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Protokół nr LIV/18 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 
odbytej w dniu 18 stycznia 2018 r. w godz. od 15:00 do 16.40 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady LIV 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: M. Małynicz, M. Drzazga. Spóźniony radny M. Szymczak. 

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

prawomocnych uchwał. 

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

o zwołaniu sesji w programie e-sesja.  

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

porządku obrad o dodatkowe punkty dotyczące rozpatrzenia projektów uchwał: 

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa, 

- w sprawie udzielenia Gminie Jarocin pomocy rzeczowej na budowę łącznika byłej drogi 

krajowej nr 11 z drogą krajową nr 12, 

- w sprawie ustanowienia 24 maja Powiatowym Dniem Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, 

- w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLV/290/17 Rady 

Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej 

nieruchomości. 

Proponuję rozpatrzyć te punkty od 13 do 16, a pozostałe zmienią numerację o jeden. 

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad?  

Dziękuję. 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 54 sesji Rady Powiatu. 

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 54 sesji Rady Powiatu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Powiatu. 

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

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIII 

sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2017 rok. 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej mającej swój przebieg na terenie Gminy Jarocin od granicy 

powiatów średzkiego/jarocińskiego przez miejscowości Mieszków, Cielcza oraz miasto 

Jarocin (ulice Poznańska i Wojska Polskiego) do skrzyżowania łącznika drogi S11 

z drogą krajową nr 11. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadania imienia 

szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej. 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 - 2030. 

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

powiatu na 2018 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa, 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

Gminie Jarocin pomocy rzeczowej na budowę łącznika byłej drogi krajowej nr 11 

z drogą krajową nr 12, 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 

24 maja Powiatowym Dniem Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLV/290/17 Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości. 

17. Interpelacje i zapytania radnych. 

18. Wnioski i oświadczenia radnych. 

19. Wolne głosy i wnioski. 

20. Komunikaty. 

21. Zakończenie obrad. 

Ad. pkt. 2. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - protokół z 53 sesji Rady Powiatu był 

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

15 stycznia 2018 r. w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie zostały do nich zgłoszone 

żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z obrad 53 sesji Rady 

Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - „Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po 53 sesji Rady Powiatu.” zostało zamieszczone w programie esesja. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie 

przedłożonego sprawozdania? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - uzupełnię o informację z działalności Starosty. Ostatnia 

sesja Rady Powiatu Jarocińskiego odbyła się 27 grudnia. Po nowym roku odbywały się 
spotkania noworoczne. 5 stycznia takie spotkanie odbyliśmy w szkole podstawowej w Górze 

i 6 stycznia kolejne w Rusku. Natomiast 7 stycznia w Jarocinie spotkanie noworoczne 

z biskupem kaliskim Janiakiem odbyliśmy wraz z Wicestarostą, Przewodniczącym Rady 

Janem Szczerbaniem, radną Janiną Nicke i radnym Ryszardem Jackiem. Za udział bardzo 

dziękuję. Były to bardzo owocne spotkania. Ponadto 5 stycznia odbyło się kolejne 

zgromadzenie wspólników. Dotyczyło głównie zmiany składu Rady Nadzorczej szpitala. 

Natomiast 10 stycznia brałem udział w obradach komitetu obchodów 100-lecia wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego. Zatwierdzono kalendarz obchodów dla powiatu. Również 
podobne spotkanie odbyło się w Gminie Jaraczewo. Jestem członkiem tego komitetu, który 

będzie współpracował z komitetem powiatowym. 

 

Radny J. Zegar - dlaczego nastąpiła zmiana na stanowiskach w Radzie Nadzorczej?  
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P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - jeden z członków Rady nadzorczej zrezygnował 

z końcem roku 2017 i należało uzupełnić wakat.  

 

Radny K. Matuszak - mówiłem na Komisji Zdrowia w listopadzie, że taka zmiana nastąpi 

w związku z planami życiowymi pana Gieburowskiego, z przyczyn osobistych.  

 

Radny J. Zegar – dziękuję. Zaskoczyło mnie to, ponieważ zawsze był chwalony.  

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – potwierdzam, że z przyczyn osobistych. 

Była bardzo dobra współpraca pomiędzy panem Gieburowskim a Zarządem Powiatu, zarządem 

szpitala jak i pracownikami szpitala. Chciałem podziękować za wkład pracy w trudnym okresie 

jeśli chodzi o szpital. Chciałem też zdementować informację, która ukazała się w mediach 

lokalnych, że pan Gieburowski jest moim człowiekiem. Nigdy nim nie był, był wyłoniony do 

Rady Nadzorczej. Był świetnym fachowcem. 

 

Ad. pkt. 4. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIII sesji Rady Powiatu. Pan Starosta już 
wspomniał o spotkaniach noworocznych i w Rusku i w Górze jak również z księdzem 

biskupem, w których również brałem udział. Mieliśmy okazje pochwalić się Biskupowi, że 

jesteśmy na etapie budowy nowego miejsca pod kaplicę w szpitalu. Wyraził ogromna radość. 
Wyrażam radość, że pan Prezes Mazurek bardzo dobrze przeprowadził negocjacje z lekarzami 

w sprawie sporu płacowego. Ponadto zatrudnił dodatkowo dwóch lekarzy. Dzięki dobremu 

zarządzaniu pewne bezpieczeństwo mamy.  

 

Radny L. Bajda - w ramach dyżuru odbyłem jedno spotkanie z prośba o wyjaśnienie tematu, 

co uczyniłem. Uczestniczyłem w spotkaniu honorowych dawców krwi, którym sam jestem 

zorganizowane przez Polski Czerwony Krzyż z okazji 60-lecia honorowego krwiodawstwa w 

Polsce. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – zanim przejdziemy do kolejnego punktu 

ogłaszam przerwę w obradach, w trakcie której Komisje stałe Rady powiatu Budżetu 

i Finansów oraz Edukacji i Kultury odbędą posiedzenie w celu zaopiniowania uchwał.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wznawiam obrady po przerwie. Rada 

zachowuje quorum i jest nadal władna do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. pkt. 5. 

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

porządku obrad „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 r.”  

Sprawozdanie zostało udostępnione radnym w programie e-sesja. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. Czy są pytania do p. Starosty Teodora Grobelnego odnośnie 

sprawozdania? 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – dodam, że posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa odbyło 

się niedawno na Sali nr 30 z udziałem wszystkich członków Komisji i służb porządku i 

bezpieczeństwa. Wówczas sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Stwierdzam , że Rada Powiatu 

sprawozdanie przyjęła.  
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Ad. pkt. 6. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny punkt to sprawozdania 

z działalności stałych komisji Rady Powiatu za 2017 rok. Sprawozdania zostały udostępnione 

radnym w programie e-sesja. Sprawozdania stanowią załączniki nr 7-8-9-10 do protokołu. Czy 

do sprawozdań ktoś z Państwa zabierze głos? Nie widzę !   
Stwierdzam, że Rada Powiatu sprawozdania przyjęła.  

 

Ad. pkt. 7. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku. Sprawozdanie zostało udostępnione radnym 

w programie e-sesja. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Czy do 

przedstawionego sprawozdania ktoś z Państwa  zabierze głos? Nie widzę !   
Stwierdzam , że Rada Powiatu sprawozdanie przyjęła.  

 

Ad. pkt. 8. 

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

mającej swój przebieg na terenie Gminy Jarocin od granicy powiatów średzkiego/jarocińskiego 

przez miejscowości Mieszków, Cielcza oraz miasto Jarocin (ulice Poznańska i Wojska 

Polskiego) do skrzyżowania łącznika drogi S11 z drogą krajową nr 11. Projekt uchwały radni 

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

do protokołu.  

 

Radny Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - wczoraj na posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Rozwoju dokładnie omawialiśmy te uchwałę. Jest to droga po byłej obwodnicy, Przebiega od 

Mieszkowa do stacji paliw Orlen. Wcześniej właścicielem drogi była Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad. Następnie przekazała ja do Dyrekcji Wojewódzkiej. Później droga 

została przekazana powiatowi. Ponieważ droga nie spełnia znamion drogi powiatowej 

przekazujemy ja Gminie Jarocin.  

 

Radny J. Zegar – chciałem zapytać, czy na ręce pana Przewodniczącego wpłynęło pismo 

z Urzędu Miejskiego w tej sprawie? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dzisiaj wpłynęło przed sesją i nie 

zdążyłem się z nim zapoznać. Odczytam pismo. Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Poproszę o opinie Komisji Budżetu. 

 

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

posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kto jest za podjęciem uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 

udział 16 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 12 głosach „za” i 4 głosach 

wstrzymujących się. 
 

LIV/353/18 
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Ad. pkt. 9.  

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej 

w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - jak wiemy rok 2018 rok został ustanowiony rokiem 

100lecia uzyskania niepodległości i rokiem 100-levia wybuchy Powstania Wielkopolskiego. W 

kalendarzu różnych imprez, które zaplanowaliśmy w ramach obchodów w powiecie jest 

moment nadania Zespołowi Szkół Nr 1 w Jarocinie imienia Powstańców Wielkopolskich. By 

rada pedagogiczna mogła podjąć działania Rada Powiatu musi podjąć stosowną uchwałę 
i wyrazić zgodę. W związku z tym proszę o podjęcie uchwały. 

 

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

 

Radny L. Bajda - dowiedziałem się że został opracowany kalendarz obchodów rocznicy 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego, wobec tego proszę o przekazanie radnym i organizacjom 

społecznym.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – przychylimy się. Obecnie kalendarz ten wpłynął na 

moje biurko. Zarząd jeszcze nie rozpatrzył i nie zatwierdził. Jak najszybciej przekażemy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poproszę o opinię Komisji Edukacji 

i Kultury. 

 

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

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do glosowania. Kto jest 

za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się 
wstrzymał?  

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LIV/354/18 

 

Ad. pkt. 10.  

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

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadania 

z zakresu administracji rządowej. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej 

w  systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Proszę o zabranie 

głosu pana Stanisława Martuzalskiego, Członka Zarządu Powiatu. 

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - jak co roku samorząd powiatowy 

podejmuje uchwałę o przyjęciu zadania i środków na zrealizowanie poboru wojskowego. 

Proszę o przychylne potraktowanie projektu uchwały. 

 

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

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

uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przez Radę jednogłośnie. 

 

LIV/355/18 

 

Ad. pkt. 11.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do rozpatrzenia kolejnego 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 – 2030. Projekt uchwały 

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

nr 16 do protokołu. Proszę o zabranie głosu p. J. Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - zmiany w WPF dotyczą załącznika nr 1 i 2. W załączniku 

nr 2 dokonujemy niezbędnych zmian w czterech przedsięwzięciach, które powiat realizuje od 

2016 r. i będzie realizował również w latach kolejnych. W związku z tym, że zakończył się rok 

2017 niezbędne jest przeniesienie niezrealizowanych dochodów i wydatków 

w przedsięwzięciach na rok 2018. Natomiast zmiany w załączniku nr 1 dotyczą roku 2018. 

 

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

uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji Budżetu i rozwoju. 

 

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

i Rozwoju na wczorajszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kto jest za podjęciem uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przez Radę jednogłośnie. 

 

LIV/356/18 

 

Na obrady przyszedł radny Mikołaj Szymczak. W obradach uczestniczy 17 radnych. 

 

Ad. pkt. 12.  

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

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok. Projekt uchwały 

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

nr 17 do protokołu. Proszę o zabranie głosu p. J. Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zmiany budżetowe na 2018 rok mają charakter 

porządkujący. Ogółem dochody i wydatki rosną o tą samą kwotę prawie 1.344.000 zł. 

Wprowadzamy pomoc finansową z Gminy Żerków w wysokości 1 mln zł na inwestycję 
„Przebudowa drogi powiatowej „Dobieszczyzna – Sucha – Parzew”. Wprowadzamy również 
środki po stronie dochodów blisko 344.000 zł, które pozostały z rozliczenia roku 2017 

w zakresie realizacji projektu geodezyjnego e-usługi. Następują również przesunięcia 

w zakresie bieżącego planu Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w ramach własnego 

budżetu jednostki oraz w zespole Szkół Specjalnych. Ponadto dokonujemy przeniesień 
i niezbędnych zmian w palnie wydatków związanych z czterema projektami o których 
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mówiłem przy WPF. Ponadto w zakresie budżetu powiatu następuje zwiększenie dotacji dla 

Stowarzyszenia „Opus” o 7.109 zł oraz zwiększenie środków na napisanie projektu dla 

Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 3.690 zł. W zakresie ścieżki rowerowej 

następuje przesunięcie środków by zapewnić sfinansowanie operatu i spłatę odszkodowań za 

przejęte grunty na rzecz powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuje za przedstawienie projektu 

uchwały. Proszę o opinie Komisji. 

 

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała procedowany projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2018 rok. 

 

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

również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję.  
Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 16 głosach „za i 1 głosie 

wstrzymujących się. 
 

LIV/357/18 

 

Ad. pkt. 13.  

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

przewiduje rozpatrzenie uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Projekt 

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

załącznik nr 18 do protokołu.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – chcę podziękować służbom geodezyjnym, jak i pani 

Staniszewskiej oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do wykonania podziału 

nieruchomości przy szpitalu, będącej jeszcze na terenie byłej drogi nr 11. Dzięki temu szpital 

pozyska więcej gruntu pod parking. Odbywało się to w ekspresowym tempie, szybko dokonali 

pomiarów, stanęli na wysokości zadania. Udało się to w niecały miesiąc. Grunty zostaną 
pozyskane pod parking dla szpitala. Dziękuję za ogromny wysiłek. Jest to duża korzyść dla 

naszego szpitala.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę o opinię Komisji. 

 

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała procedowany projekt uchwały. Myślę, że zapewnienia 

pana Starosty zmienią się w podziękowania materialne, czego życzę serdecznie pracownikom. 
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Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - również przyłączę się do podziękowań 
dla pracowników. Jest to faktycznie kilka działek, dlatego trudność była ogromna. Wielkość 
niewielka bo w sumie to razem 640 m. Prezes stanął przed ogromnym wyzwaniem. To czym 

teraz dysponuje szpital jeśli chodzi o miejsca parkingowe to jest bardzo mało. Te 600 metrów 

pozwoli na polepszenie sytuacji, ale nie rozwiąże problemu. Problem przestał być 
rozwiązywalny w momencie sprzedaży dwóch działek, które były własnością szpitala. Proszę 
o pozytywne przyjęcie tej uchwały. 

 

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

uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 
Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LIV/358/18 

 

Ad. pkt. 14.  

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

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Gminie Jarocin pomocy rzeczowej na 

budowę łącznika byłej drogi krajowej nr 11 z drogą krajową nr 12. Projekt uchwały radni 

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

do protokołu. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji w przerwie sesji. Proszę 
o opinię Komisji.  

 

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

 

Radny M. Walczak - w uzasadnieniu uchwały jest napisane, że ze względu na trudną sytuację 
finansową Gminy Jarocin. Na podstawie czego Zarząd wywnioskował, że sytuacja Gminy jest 

trudna. Nie wydaje mi się, że takie inwestycje byłyby poczynione, gdyby sytuacja była trudna. 

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - o trudnej sytuacji finansowej Gminy 

Jarocin poinformował na spotkaniu czwartkowym z mieszkańcami os Bogusław sam burmistrz 

Pawlicki. Mówił, że w związku z bardzo intensywnymi pracami inwestycyjnymi 

i kosztownymi Gmina nie jest w stanie zrealizować oczekiwanych od lat, banalnych inwestycji 

drogowych osiedlowych. Ponad sześćdziesiąt osób słyszało, że takie słowa padły, że nie ma 

czego oczekiwać w najbliższych latach. Dlatego Zarząd Powiatu podjął decyzję o pomocy 

Gminie w tak trudnej sytuacji, a przede wszystkim mieszkańcom tego osiedla. Zarządzając 

samorządem należy obrać priorytety. Dzisiejsze władze Gminy obrały priorytety bardzo 

kosztowne, budowę łączników, budowę rond. Rondo na ul. Śródmiejskiej i Poznańskiej jest 

obecnie niepotrzebne. Natomiast my jesteśmy blisko mieszkańców. My wiemy, że mieszkańcy 

Goliny, Witaszyc, czy w Jarocinie na osiedlach potrzebują suchą nogą wyjść z domu.  

 

Radny M. Walczak – przypominam panu Członkowi Zarządu, że miał pan trzy lata na 

zrealizowanie tych banalnych inwestycji. 

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – advocem. Miałem trzy lata na 

prostowanie finansów. Następcy pana Pawlickiego po tej kadencji nie starczy osiem lat na 

wyprostowanie tej sytuacji. 

 

Radny L. Bajda - trzeba zakończyć tę dyskusję, bo robią się z sesji jaja.  
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – Gmina Jarocin jest w trudnej sytuacji bo 

do dzisiaj się z nami nie rozliczyła. Były dwie umowy, jedna pisana i druga partnerska i żadna 

nie została dotrzymana. To gdzie są te pieniądze? Żadne jaja. Trzeba pilnować majątku 

powiatu. Są rozmowy i dla mnie partnerskie rozmowy to rzecz święta. Z tego co przekazała 

radna Włodarczyk, to burmistrz mówił że jest ciężko. Skoro jednak jest dobrze, to niech 

burmistrz rozliczy się z nami. 

 

Radny J. Zegar -mam pytanie, czy wszystkie Gminy rozliczyły się z tego, co na ich terenie 

zostało wykonane i ile wiszą powiatowi? Jest koniec stycznia i nie mamy nic. Czy mamy 

przedłożone w jakich długach jest Jaraczewo? Niecałe 10 miesięcy zostało i w takich długach 

zostawicie powiat, że to się nie mieści w głowie.  

 

Radny M. Szymczak - odnośnie wypowiedzi pana Członka Zarządu Stanisława 

Martuzalskiego, że zaszłości, które musiał on wyciągać jako Burmistrz. To jest bzdur totalna, 

bo Jarocin był w dobrej kondycji finansowej jako Gmina i pozostaje nadal w dobrej kondycji 

Finansowej dzięki skutecznemu i bardzo dobremu zarządzaniu pana burmistrza Pawlickiego. 

Przypomnę, że w 2002 roku gdy Burmistrz Pawlicki został Burmistrzem zarządzał budżetem 

wartości 47 mln zł. Nie minęło lat 15 kiedy ten budżet został podniesiony do kwoty ponad 

200 mln zł, a poziom inwestycji jest cały czas na wysokości ponad 30% budżetu. Zatem 

krytykowanie Burmistrza Jarocina i Gminy Jarocin jest śmieszne. Jarocin został liderem w skali 

ogólnopolskiej pod względem inwestycji. Prosiłbym to wziąć pod uwagę.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przed chwilą pan Zegar powiedział, że 

zostawimy powiat w długach. Gdybyśmy w tamtej koalicji poparli budowę łącznika, to byłby 

dług ponad 47 mln zł. Obecnie pożyczymy 15 mln zł. Jest różnica 32 mln zł. Wówczas byłoby 

wszystko poukładane i byłoby dobrze, a teraz są ogromne długi. Proszę mi to wyjaśnić. 
 

Radny J. Zegar – na pewno wszystkim wyjaśnię. Łącznik byłby zrobiony tylko wtedy, i pan 

to powinien wiedzieć, chyba że pan nie słuchał co Ziemia Jarocińska mówiła, tyko wtedy, 

gdyby były załatwione pieniądze, tak jak na wiadukty. Gdybyśmy mieli wtedy normalnego 

burmistrza, to jeszcze byśmy byli parę groszy do przodu. Tak byliśmy stratni 500 tys zł. 

Wiadukty ile kosztowały? Tak samo by było z łącznikiem. Nikt by na tym nie stracił, żadna 

ulica. Łącznik byłby tylko wtedy zrobiony, gdyby na niego pieniądze były załatwione. W innym 

przypadku Ziemia Jarocińska nigdy by nie podjęła decyzji, by dopuścić do takich strat, do 

jakich wy dopuszczacie. Zaprzeczacie sami sobie. To było wszędzie powiedziane na sesjach, 

Komisjach i na klubach. W inny sposób nie było powiedziane.  

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – advocem jako nienormalny burmistrz 

cieszę się, że różnię się od obecnego normalnego. Proszę nie konfabulować. Przecież 
pamiętamy w styczniu nadzwyczajna sesję zwołaną przez ówczesnego starostę i był punkt 

dotyczący 20 mln zł nie z pozyskanych środków, tylko z kredytu, ze środków pozyskanych 

przez powiat. Jeżeli państwo przygotowujecie się do sesji, chcecie nas krytykować , to 

zastanówcie się i popracujcie trochę i intelektualnie nad materiałami, które sami żeście 

wytwarzali. Dzisiejszy moment jest podsumowaniem dwóch kadencji starosty Szymczaka 

i starosty Walczaka. Decyzją Ziemi Jarocińskiej postawiono priorytety na wiadukty, na DPS, 

a zapomniano o szpitalu. Dzisiaj jesteśmy w trudnej sytuacji, bo szpital nie spełnia kryteriów 

Ministra. Może być jedna decyzja spowodowany duży problem dla wszystkich mieszkańców 

powiatu Jarocińskiego. Państwo nas pouczcie od roku jak mamy zarządzać. Postaram się 
dostarczyć państwu książki dotyczące zarządzania w samorządzie z których jasno i dobitnie 

wynika, że należy określić kryteria, na których samorząd powinien się skupić. Określiliście 



10 

 

kryteria szkodliwe i dzisiaj żadne wasze oskarżenia, inwektywy, kręcenie przez waszą 
prywatną, partyjną telewizję nie pomogą. Fakty są nie do zakłamania i te fakty mówią 
jednoznacznie, że popełniliście błędy., czy te błędy będą miały zły skutek dla mieszkańców 

powiatu czas pokarze. Życzmy sobie wszyscy, żeby nam, temu Zarządowi udało się nadrobić 
stracony czas w tym zakresie i uporządkować bałagan który po was pozostał. 

 

Radny M. Szymczak – poczułem się wręcz obrażony tym, że zapomnieliśmy o szpitalu. 

Przypomnę, że w kadencji kiedy sprawowałem zaszczytną funkcję Starosty Jarocińskiego 

w szpital  włożono blisko 7 mln zł, a chociażby ortopedia jest do dzisiaj wizytówką 
jarocińskiego szpitala. Może pan Stanisław tego nie dostrzega albo leczy się gdzie indziej. 

 

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

projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? 

Proszę o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?  

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LIV/359/18 

 

Ad. pkt. 15. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny punkt to rozpatrzenie uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 24 maja Powiatowym Dniem Pamięci 

Żołnierzy Niezłomnych. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie 

e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  Przypomnę, że projekt uchwały 

został omówiony na posiedzeniu w przerwie sesji. 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 

również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do głosowania. Kto jest 

za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się 
wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta 

jednogłośnie. 

 

LIV/360/18 

 

Ad. pkt. 16.  

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

porządku obrad: rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLV/290/17 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej 

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

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Przypomnę, że projekt uchwały został 

omówiony na posiedzeniu w przerwie sesji. 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 projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLV/290/17 Rady Powiatu 
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Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2017 roku w sprawie sprzedaży bezprzetargowej 

nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do głosowania. Kto jest 

za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się 
wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta 

jednogłośnie. 

 

LIV/361/18 

 

Ad. pkt. 17. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

interpelacja.  Czy w dniu dzisiejszym ktoś z państwa radnych chce złożyć interpelację? Nie 

widzę. 
 

Ad. pkt. 18. Wnioski i oświadczenia radnych. 

Nikt nie złożył wnioski ani oświadczenia. 

 

Ad. pkt. 19. Wolne głosy i wnioski. 

 

Radna B. Włodarczyk - chciałam w imieniu mieszkańców wspomnianej ulicy Poziomkowej 

na osiedlu, bardzo podziękować, bo myślę, że się ucieszą że doszliśmy do consensusu. Myślę 
że pan Burmistrz i Rada Miejska przychyli się do wniosku, jaki władze powiatu, przesyłają 
dokumentację, która dla powiatu jest niepotrzebna, może być wykorzystana na rzecz Gminy. 

Jednocześnie uprzejmie proszę, aby ta sprawę odnotować protokólarnie, aby nie było takich 

sytuacji, jak dzisiaj nawet w trakcie dyskusji wypłynęło od pana radnego Zegara, że nie ma 

świadomości, a inni radni gminni też nie mają świadomości, że Gmina nam z opłatami zalega. 

Rozmawiając z radnymi gminnymi ja też mam świadomość, że do nich nie dochodzi, że jako 

powiat partycypowaliśmy w różnych inwestycjach. Pamiętam, że jeszcze za czasów pana 

Bartosza Walczaka była rozmowa w tej Sali, gdzie mówiono, że jakaś droga, nie pamiętam jak, 

gdy nie wniesiemy wniosku z powiatu, że dofinansujemy jako powiat, to oni nie dostaną 
pieniędzy z województwa. Byłam przekonywana co do tego, że mimo, że poprzednie 

inwestycje nie były jeszcze spłacone, pan Bartosz Walczak w tym miejscu siedząc oświadczył, 

że jeszcze nie ma rozliczenia z województwem. Jak będzie rozliczenie, do końca roku wszystko 

zostanie załatwione. Jedyną moją uwagą jest to, że poprzedni Zarząd zawierzył władzom 

Gminy, że jeżeli coś uzgadniamy wspólnie, to się do tego zobowiązujemy. Po dziś dzień mówi 

się o kwocie ok. 2,5 mln zł, że gmina nam jest jako powiatowi winna. Różne są interpretacje 

tego, więc nauczeni doświadczeniem proszę żeby przekazując dokumenty zrobić to 

protokólarnie. Mamy w ten sposób dowód do czego się druga strona zobowiązuje. Inaczej są 
potem niedomówienia, w wielu przypadkach nie pamiętamy. Proszę, żeby to było dopilnowane. 

W imieniu mieszkańców ul Poziomkowej, a zaznaczam, że nie mieszkam na tej ulicy, bardzo 

dziękuję. Tam są osoby, które mieszkają już 20 lat. Robi się drogi gdzie jest jeden budynek 

przy ulicy, natomiast ten fyrtel tego „Sytkowa”, „cebulowego” stale jest kością niezgody, a 

tutaj na posiedzeniu sesyjnym kiedyś jeden z nas głośno o tym powiedział, można sprawdzić 
protokoły i byśmy wiedzieli o kogo chodzi, ja tego dzisiaj głośno nie powiem.  

 

Radny M. Szymczak - chciałem się odnieść do dwóch kwestii. Jedna to jest ta, którą radna 

Włodarczyk poruszyła, że widzę uliczki na obrzeżach Jarocina ważniejsze od łączników czy 

innych ulic od lat zamieszkiwanych. Jak pamiętam w tamtych kadencjach ul Opłotki 147 

posesji, ulica była nieugruntowana, nieutwardzona w żaden sposób. Podejrzewam, że pani 



12 

 

radna w jakiś sposób do mnie się odnosiła, bo kiedyś się wyraziłem, że prezes spółdzielni 

z Kotlina sprzedawał grunt rolny jako grunt budowlany, a potem miasto musiało ponosić 
olbrzymie koszty na wodociągowanie, kanalizacje. To są fakty. Natomiast chcę odnieść się do 

drugiej kwestii innej, mianowicie 3 dni minął miesiąc jak była sesja Rady Powiatu 15 grudnia, 

następna 27 grudnia. Dzisiaj mamy sesję 18 stycznia. Jak Zarząd planuje swoją pracę 
i przedstawia Radzie, żeby w ciągu miesiąca są trzy posiedzenia Rady Powiatu. To wskazuje 

na to, że Zarząd pracuje niesolidnie, nie potrafi zarządzać samym sobą.  
 

Radna B. Włodarczyk - sprostowanie, panie radny nie mówiłam o Opłotkach albo pan sobie 

to zmyślił, albo pan źle zrozumiał, ale proszę mi tego nie wkładać w usta.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – jak wyglądają inwestycje drogowe 

w 2016 r. z których Gmina Jarocin się nie wywiązała. Przebudowa drogi „Witaszyczki – 

Zakrzew”. Wkład Gminy: 698.143 zł, wkład powiatu: 698.143 zł. Przebudowa chodnika na 

ul. Podchorążych i ul. Malinowskiego w Jarocinie. Wkład gminy 161.000 zł., Przebudowa 

nawierzchni ul. Podchorążych i ul. Malinowskiego w Jarocinie kwota 220.000 zł, Przebudowa 

ul. Wybudowanej w Jarocinie II etap 345.000 zł, Przebudowa ul. Jarocińskiej w Siedleminie 

kwota 81.740 zł, Przebudowa drogi Jarocin – Wola Książęca - 200.000 zł. Reasumując 

wychodzi po podliczeniu ponad 1.744.000 zł za rok 2016. To są wyliczenia autentyczne. 

Udawać, że nic się nie stało? Gmina Jarocin nie jest w dobrej kondycji finansowej. Według 

mnie to jest tragiczna sytuacja.  

 

Radna B. Włodarczyk - panie radny Mikołaju gdyby nasza dzielnica nie była w planie 

zagospodarowania miejskiego, to by nie sprzedawali działek, a jeśli kupiłam i miasto to 

zaakceptowało to jako mieszkaniec mam prawo oczekiwać tych, czy innych spraw. Chyba pan 

się ze mną zgodzi? 

 

Radny M. Szymczak - zgadzam się. 
 

Radny W. Kwaśniewski - kilka razy była już dyskusja na temat tych działek. Był taki przepis 

i pewnie jeszcze jest, że włodarz gminy lub ktoś w jego upoważnieniu podpisuje projekt 

podziału terenu na tereny budowalne i wszystkie związane z tym dokumenty. Jeżeli to 

podpisuje, to musi mieć świadomość co na siebie bierze. Oprócz działek musi wykupić drogi, 

bo drogi muszą być drogami publicznymi. Musi ponieść wszystkie koszty związane 

z uzbrojeniem terenu. Natomiast żeby egzekwować część tych kosztów ma możliwość 
naliczenia opłat adiacenckich. Co zrobiła Gmina Jarocin żeby te środki odzyskać, noc nie 

zrobiła. Powiem jako stary wójt, że kiedy przyszedłem do samorządu powiatowego jako radny 

i zaczęliście mi pokazywać, które ulice są powiatowe w środku miasta, to mi włosy siwe na 

głowie stawiały. Stale wnioskowałem uregulujmy sprawy ulic, dróg, bo to woła o pomstę do 

nieba, żebyśmy my budowali chodniki w środku miasta np. na ul Słonecznej Od ubiegłego roku 

od stycznia jest inne traktowanie gmin wchodzących w skład powiatu jarocińskiego. Radni 

Gminy Jarocin mogą być poddenerwowani, bo Gmina Jarocin zawsze miała po stronie 

budżetowej budżet powiatu, miała dwa budżetu. Od ubiegłego roku zrobiliśmy inaczej i nie 

mówcie, nie próbujcie mówić, że nie traktujemy równo Gminy Jarocin. Robimy drogę na 

terenie Gminy Jarocin z Goliny do Zakrzewa. Robimy według logiki w ciągu tej drogi następny 

odcinek między Roszkówkiem a Tumidajem, Magnuszewicami i dalej w kierunku Kotlina. 

Przy udziale gminy Żerków robimy następny odcinek drogi do Dobieszczyzny, do Parzewa. 

Jest to pewna logika. Nie miejcie pretensji o to, że w ten sposób zaczęliśmy powiat traktować. 
Powiat jest jeden, składa się z trzech miejsko-wiejskich gmin i jednej wiejskiej. Nie próbujmy 

zganić czegoś co zawaliła Gmina Jarocin na barki powiatu czy świętej pamięci RSP Kotlin. 
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Radny J. Zegar - miałbym do Pana Przewodniczącego dwa pytania i do pana Kuzdżała jedno. 

Kiedy zostaną obcięte lipy na ul. Jarocińskiej w Cielczy, czyli tzw. ;przycinka wiosenna. 

Autobusy nie mogą przejechać i proszę żeby to usunąć. Teraz o tym mówię, żeby potem nie 

wyszło, że zakwitły i nie można tego zrobić. Panie Przewodniczący ile wykonano inwestycji 

na terenie Gminy Jaraczewo i ile Gmina oddała za to powiatowi? Drugie pytanie czy to prawda, 

że Pan Prezes Szpitala ma dostać podwyżkę?  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – odnośnie Prezesa Szpitala nie będę się 
wypowiadał bo to sprawa właścicieli. 

 

Radny J. Zegar – to jest pana działka, bo zawsze pan mówi i podkreśla, że ja o ten szpital 

dbam, ja, dzięki mnie…. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – jeśli miałbym kompetencje 

zgromadzenia wspólników, dałbym podwyżkę panu Mazurkowi, bo jest dobrym prezesem. Ja 

widzę poprzez jego działania szereg inwestycji, oszczędności. Lekarz krzywdy nie ma. Żeby 

przejść  z 65 zł do 85 zł, to daje miesięcznie przy 168 godzinach 15.100 zł. A gdzie są dyżury? 

To my przechodzimy do ponad 20 tys zł. Ja oglądałem materiał z innej części Polski, gdzie jest 

więcej lekarzy. Tam podstawowy etat 168 godzin lekarz dostaje 3 tys zł. Pan Mazurek, co pan 

Jantas zatwierdził dodatek kierownika chirurgii wynoszący 17 tys zł ściął o 9 tys zł. Wam to 

nie przeszkadzało? To są fakty. Nie godzimy się na to. Jeżeli jest dobry menadżer, to mam 

świadomość, że musi kosztować. Ja bym tę podwyżkę dał. Jest to kompetencja zgromadzenia 

wspólników, ale będę o to zabiegał, żeby dać podwyżkę, bo wiem za co. Odnośnie drogi 

odpowiem za miesiąc, bo dzisiaj nie jestem przygotowany.   

 

Radny M. Walczak – do podwyżki nic nie mam, jednak były Przewodniczący Rady 

Nadzorczej mówił, że oficjalnym powodem odwołaniem prezesa Jantasa i konieczności 

wypłacenia mu wszystkich z tego tytułu kosztów było, że nie zgodził się na obniżenie pensji z 

4- krotności do 3-krotności średniego wynagrodzenia. Pan Mazurek się na to zgodził. Jestem 

za tym, by to pozostało. żeby to pozostało  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – bardzo rozsądne stanowisko. Oczywiście 

ma pan prawo mieć takie zdanie.  

 

Radny Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – na piśmie otrzyma pan odpowiedź 
odnośnie lip, ponieważ to jest w harmonogramie ujęte.  

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – dyskusja na temat Pana Prezesa, to jest 

nieeleganckie z państwa strony. Mogę oświadczenie złożyć, że Zarząd nie będzie 

ustosunkowywał się do spekulacji medialnych. Pan Przewodniczący raczył w sposób 

racjonalny ocenić pracę obecnego Zarządu Szpitala. Może obniżę te bardzo dobrą ocenę, bo na 

tle poprzedniego prezesa trudno nie być lepszym. Prezes Mazurek wykonuje tytaniczną pracę. 
W miesiącu lutym planujemy zaproszenie wszystkich radnych, aby zobaczyć inwestycję jak 

jest realizowana w sposób wzorcowy. Od kilku sesji i posiedzeń komisji pracujemy nad bardzo 

trudnym materiałem, z uwagi na błędy dokumentacyjne. Dzisiaj Prezes musi wygryzać błędy 

poprzedników. Nie stawiam zarzutów panu Jantasowi, że miał dokumentacje wykonać, ale nie 

dochował staranności, żeby te materiały były na takim poziomie, żebyśmy mogli inwestycję 
realizować bezkolizyjnie. Nie mówię o technologiach, które zostały zastosowane i pachną 
tamtym stuleciem. Myślę, że czas na ocenę pracy pana Prezesa nadejdzie, będziecie 
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otrzymywali na wszystkie posiedzenia, na sesje pełen pakiet informacji dotyczących 

problemów, z jakimi się borykamy w szpitalu. Każdy radny będzie mógł na podstawie tych 

materiałów świadomie wyciągnąć wnioski na temat tego, co jest realizowane w Spółce.  

 

 

Radny L. Bajda – przyjmę każde zaproszenie i chętnie będę uczestniczył, jednak od 17 do 

24 lutego będę uczestniczył w specjalnym szkoleniu. Dlaczego pytania o wynagrodzenie 

Prezesa. Jeżeli się pojawia jakakolwiek informacja to wszyscy robią duże oczy i stąd te pytania.  

 

Radny J. Zegar – minie o to chodzi, czy Prezes ma 100 tys zł czy 300 tys zł. Chodzi o to, że 

byłem na badaniach w szpitalu i zatrzymują mnie ludzie, niech pan się zapyta dlaczego Prezes 

ma dostać, a my żyjemy na głodówkach. Siedziałem tam dwie godziny, bo musiałem czekać 
i widziałem jak te kobiety się kręcą, jak zamiatają, jak pranie wynoszą. Dlaczego Prezes ma 

dostać podwyżkę bardzo dużą, jestem od tego, że muszę się spytać.  
 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – może być tak, że ktoś wpadł na pomysł, 

żeby w szpitalu wprowadzić zamieszanie. Przede wszystkim w szpitalu potrzeba spokoju. Takie 

informacje dwuznaczne powodują napięcia, które są nie potrzebne.  

 

Ad. pkt. 20. Komunikaty. 

Nie było. 

 

Ad. pkt. 21. Zakończenie obrad. 

 

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

obrady LII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 16.40 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 

 

 


