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Protokół nr LV/18 
z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytej w dniu 09 lutego 2018 r. w godz. od 15:30 do 16.40 
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady LV 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, 220 do 

protokołu. Nieobecny radny: M. Małynicz, St. Martuzalski. Spóźniony radny M. Szymczak. 

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

prawomocnych uchwał. 

Informuję, że dzisiejsza sesja została zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) na wniosek Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego. 

Porządek obrad LV 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 dodatkowy punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały: 

- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego 

dla szkół i placówek niepublicznych, oraz wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Proponuję 
rozpatrzyć projekt uchwały jako punkt 9, a pozostałe zmienią numerację o jeden. 

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 55 sesji Rady Powiatu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 - 2030. 

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

powiatu na 2018 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania 
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i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół 

i placówek niepublicznych. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wnioski i oświadczenia radnych. 

12. Wolne głosy i wnioski. 

13. Komunikaty. 

14. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - ogłaszam przerwę w obradach w trakcie 

której Komisje stałe Rady Budżetu i Rozwoju, Edukacji i Kultury oraz Zdrowia i Spraw 

Społecznych odbędą posiedzenie w celu zaopiniowania projektów uchwał odbędą posiedzenie 

w celu zaopiniowania projektów uchwał oraz autopoprawki.  

 

Wznawiam obrady po przerwie. 

Po przerwie Rada jest nadal władna do obradowania. 

 

Ad. pkt. 2.  

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 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 3 do 

protokołu.  

 

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 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie.  

 

LV/362/18 

 

 

Ad. pkt. 3.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań -Rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie 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 4 do protokołu.  

 

Radny J. Zegar – co sesję mamy uchwały w sprawie skarg na dyrektora. Niech ktoś coś powie. 

czy te skargi mają sens? Co sesję mamy skargi. 

 

Radny Sł. Wąsiewski -  czy to ta sama osoba je pisze? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - to jest ciągle ta sama osoba. 

 

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 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie.  

 

LV/363/18 
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Ad. pkt. 4.  

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie 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 5 do protokołu.  

 

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 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie.  

 

LV/364/18 

 

Ad. pkt. 5.  

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie 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 6 do protokołu.  

 

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 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie.  

 

LV/365/18 

 

Radna B. Włodarczyk - w imieniu członków Komisji Rewizyjnej uprzejmie proszę, nie wiem 

jak to zrobić, może z panem Sekretarzem porozmawiać. My skarg na działalność PCPR 

rozpatrzyliśmy już chyba czternaście. Słusznie pan Zegar jest oburzony, że co sesję mamy 

uzasadnienia skarg. Każdą skargę trzeba w gronie Komisji Rewizyjnej rozpatrzyć. Ściągamy 

pana Dyrektora i inne osoby, które są poruszane w skargach. Stale jest „masło maślane”. Czy 

to jest możliwe, zwracam się do pana Sekretarza, w imieniu członków Komisji, by kiedy 

wpłynie następna skarga od pana X, by poprosić tego gościa do siebie, zakomunikować, że 

Komisja Rewizyjna nie ma władzy, by rozpatrywać takie przypadki. Dla mnie właściwa jest 

policja, prokuratura albo sąd. Niech tam się skieruje ze swoimi uwagami.  

 

Radny M. Walczak - pan Burmistrz Jarocina kiedyś miał propozycję co zrobić z takimi 

pieniaczami. Wtedy wszyscy się wyśmiewali, ale to wcale takie nierozsądne nie było. 

 

Ad. pkt. 6.  

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Projekt uchwały 

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

nr 7 do protokołu. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji w przerwie sesji.  

 

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

posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  
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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 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie.  

 

LV/366/18 

Ad. pkt. 7.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - rozpatrzenie 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 8 do 

protokołu. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji w przerwie sesji.  

 

Radny 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 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie.  

 

LV/367/18 

Ad. pkt. 8.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - rozpatrzenie projektu 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 9 

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

 

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

posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji edukacji i Kultury – Komisja na swoim 

posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - 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 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie.  

 

LV/368/18 

Ad. pkt. 9.  

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych 

z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych. (po konsultacjach). 
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Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji 

w przerwie sesji.  

 

Radny M. Stolecki, Przewodniczący Komisji edukacji i Kultury – 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 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie.  

 

LV/369/18 

Ad. pkt. 10.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny L. Bajda - interpelacja w sprawie zabezpieczenia bezpieczeństwa mieszkańców 

w Witaszycach. Załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 11.  

Wnioski i oświadczenia radnych. 

Nie było. 

 

Ad. pkt. 12.  

Wolne głosy i wnioski. 

Radna B. Włodarczyk - mam prośbę do osób, które przekazywały dokumentację dotyczącą 
łącznika, o której była mowa i podejmowaliśmy w tej sprawie uchwałę na ostatniej sesji. Czy 

pan Burmistrz jest świadomy czego w zamian za to powiat oczekiwał. Jak to zostało zrobione? 

Wszyscy rozmawialiśmy na ten temat, świadomie głosowaliśmy. Chciałabym wiedzieć jaki jest 

tego finał.  

 

Radny M. Szymczak - w kwestii formalnej. Nie mija dzisiaj 7 tygodni jak mamy czwarte 

posiedzenie Rady Powiatu. Tak częste zwoływanie posiedzeń Rady Powiatu potwierdza słabe 

działanie Zarządu Powiatu, który nie potrafi dobrze zaplanować swojej pracy. Uważam, że te 

dwie najważniejsze uchwały mogły być śmiało podjęte w styczniu, ale nie zostały 

przygotowane.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - dokumentacja dotycząca łącznika została przekazana 

Burmistrzowi osobiście. Potrudził się, przyszedł z urzędnikami, my też byliśmy z urzędnikami. 

Zostało to protokolarnie przekazane, również z pismem, że spodziewamy się wdzięczności, w 

postaci wybudowania jednej z dróg gminnych. Nie chcemy nawet drogi powiatowej tylko 

gminną. Odpowiedzi od pana Burmistrza nie ma. Są jakieś wieści w prasie czy na stronach 

internetowych, gdzie pan Burmistrz twierdzi, że to jest szantaż z naszej strony. Natomiast 

odpowiadając radnemu Szymczakowi, dzisiejsza sesja była konieczna, ponieważ do trzech 

dróg, na które przetargi zostały rozstrzygnięte, dołożyć środki, by nie trzeba było powtarzać 
przetargów. Wcześniej nie mogliśmy podjąć uchwał, ponieważ nie dawno został rozstrzygnięty 

przetarg na drogę żerkowską. Mieścimy się w terminach. Zarząd pracuje solidnie, dokładnie 

i precyzyjnie. 
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Radna B. Włodarczyk – w takim razie wynika, że to co powiedział pan Burmistrz zakrawa na 

kłamstwo. To jest fragment z Japika, to nie są moje słowa: zapisano, że w zamian za dokumenty 

władze Jarocina mają wybudować ul. Poziomkową na osiedlu Bogusław. W momencie 

spotkania twarzą w twarz pana Pawlickiego i pana Teodora Grobelnego ten warunek nie padł. 

W dokumencie przekazania też nie ma mowy o Poziomkowej, informuje pan Burmistrz. To co 

powiedzieli to największa głupota i pewnie połapali się, że jest to nietaktowne. Nie dosyć, że 

nie zrobili swojej drogi i przekazali tę robotę Gminie to jeszcze by chcieli, żebym wykonał 

drogę dla radnej z PSL. Nazywa się te cała sprawę skandaliczną.” Panie kolego Zegar 

prosiłabym, żeby pan przekazał panu Burmistrzowi, że ja na ulicy Poziomkowej nie mieszkam. 

On u mnie był w celach korupcji politycznej. Wyraźnie powiedział, że mam się zastanowić, 
chodziło o zmianę władzy rok temu w powiecie, i czym to grozi. Ja nie myślę wychodzić na 

drogę sądową, ale myślę, że jeżeli pan Burmistrz wypowiada się w gazecie to bierze całkowitą 
odpowiedzialność za swoje słowa.  

 

Radny J. Zegar – dziękuję. Jak będę widział się z panem Burmistrzem, to na ten temat 

porozmawiamy. Nie wiem o co chodzi dokładnie. Chciałem poruszyć pewną sprawę. Odnośnie 

szpitali w Województwie Wielkopolskim jak dowiedziałem się z internetu, jedenaście szpitali 

w Wielkopolsce otrzyma pieniądze na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego. Znalazło się na 

ten cel 45 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To jako Zarząd 

powinniście wiedzieć. Wszystkie ościenne szpitale jak Gostyń, jak Środa Wielkopolska, 

Rawicz otrzymały. Mieliśmy pana Marszałka na naszym terenie miesiąc temu i liczyłem na to, 

że coś załatwimy, bo nasze władze są z PSL, Marszałek z PSL, z PO władze szpitala. Jesteście 

przy władzy i nic nie idzie na nasz szpital załatwić?  

 

Radna B. Włodarczyk - była propozycja pana radnego odnośnie skorzystania i zrobienia 

projektu w sprawie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. O tej sprawie 

mówimy od dawna. Pan radny Wąsiewski na ten temat mówił na koniec listopada. Czy 

cokolwiek Wydział Oświaty zrobił, czy zaczął pisać ten projekt bo do któregoś lutego był czas 

to zrobić. 
 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - to nie jest w mojej kompetencji.  

 

Radny M. Szymczak - wcześniej się zgłaszałem przed radna Włodarczyk i przed panem 

Drzazga To jest nie dopuszczanie do głosu. Chciałem wrócić do przekazywania dokumentacji 

na łącznik między 11 a 12. Przypominał, że w lutym ubiegłego roku państwo wycofywali 

z projektu budżetu właśnie projekt na ten łącznik. Wtedy członek płatny zawodowy Zarządu 

Powiatu pan Stanisław Martuzalski powiedział, że tego nie będziemy robić, bo to jest nie 

potrzebne. Powiedział, że możemy dać nawet za darmo Gminie. Proszę teraz słowa dotrzymać.  
 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - mówiliśmy cały czas, że możemy przekazać, ale jednak 

odpłatnie. Pan Burmistrz dysponował w każdej chwili tą dokumentacją. Mógł ja otrzymać po 

dwóch dniach, gdyby zadeklarował zwrot kosztów, które poniósł powiat. Sądzę, że pan jest 

radnym powiatowym i powinien pan dbać o finanse powiatu, a pan dba o inne finanse.  

 

Radny M. Szymczak – bardzo dbam o finanse powiatu, są one mi bardzo bliskie. Natomiast 

uważam, że słowa trzeba dotrzymać. Przekazywanie dokumentacji tym czasem trwało rok, 

a nie dwa dni.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - jeśli chodzi o projekty, to prowadzę trzy projekty w szkołach 

zawodowych, czwarty projekt obejmujący wszystkie szkoły zawodowe w kształceniu ogólnym. 
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Wdrażamy obecnie kolejny projekt dotyczący liceum ogólnokształcącego. Prowadzę projekt 

„Za życiem”. Ja więcej nie jestem w stanie przerobić. Te projekt dotyczący poradni zdrowia 

psychicznego jest po stronie szpitala a nie po stronie oświaty.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – ten projekt nie jest po stronie szpitala, oświaty, poradni czy 

czegokolwiek. On jest po stronie powiatu i wszystkich mieszkańców. Obejmuje zarówno dzieci 

jak i osoby dorosłe. W każdym powiecie planowane jest otwarcie takiej poradni i na to 

w  otwartym konkursie jest zaplanowana kwota 100 mln zł, czyli ok. 3 mln zł średnio na powiat. 

Oczywiście nie wszyscy wystąpią. Ja nie mówię, że to Wydział Oświaty ma to realizować, ale 

w ramach Zarządu należałoby zebrać się, powołać jakąś grupę i przekazać inicjatywę 
np. Poradni, może przygotować wspólnie z miejskim ośrodkiem pomocy społecznej. Ten 

konkurs będzie powtarzany. Być może kontraktacja całej alokacji nastąpi w połowie. Warto 

jednak korzystać w pierwszym naborze, ponieważ jeśli wniosek będzie miał jakieś braki, to 

będzie można go uzupełnić. Zachęcam, że warto z tego skorzystać, tym bardziej, że ten temat 

był podnoszony prze dyrektor Poradni jak i radna Włodarczyk już dwa lata. Zawsze temat się 
kończył tym, że nie ma środków. Termin składania wniosków mija po 20 lutego.  

 

Radny J. Zegar - czy było składane odnośnie szpitala?  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - odpowiem na piśmie w najbliższym czasie. 

 

Ad. pkt. 13.  

Komunikaty. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – W imieniu Prezesa Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Jarocinie zapraszam Rolników 

i Mieszkańców Wsi do udziału w Forum Rolniczym Powiatu Jarocińskiego w dniu 28 lutego 

br. w Bachorzewie.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - z okazji 149 rocznicy urodzin Majora Gorzeńskiego 

oraz 99 rocznicy podpisania rozejmu po Powstaniu Wielkopolskim Towarzystwo Pamięci 

Powstania Wlkp. Żerków zaprasza na mszę do Lgowa i złożenie kwiatów na grobie 

Gorzeńskiego. Zobowiązuje do uczestnictwa radnych żerkowskich oraz chętnych. 

 

Ad. pkt. 14.  

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

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

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 

 

 

 


