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Protokół nr LVII/18 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 
odbytej w dniu 28 marca 2018 r. w godz. od 15:00 do 18.00 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady LVII 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. Nieobecni radni: M. Małynicz, A. Szlachetka.  

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

prawomocnych uchwał. 

 

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

został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji.  

Informuję, że Zarząd Powiatu Jarocińskiego zwrócił się o wprowadzenie autopoprawek do 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 – 2030. 

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad?  

Dziękuję. 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 57 sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt. 2. 

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

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

26 marca 2018 r. w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie zostały do nich zgłoszone żadne 

poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół LVI sesji Rady Powiatu 

V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3 

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

Powiatu po LVI 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? Otwieram dyskusję. 
 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – przedstawię hasłowo działalność Starosty od ostatniej 

sesji. 9 marca w ODN w Kaliszu odbyliśmy konferencję na temat praktycznego wsparcia 

młodzieży niedostosowanej społecznie. Konferencję tą organizował Ośrodek Wychowawczy 

w Cerekwicy. Razem z panem Sekretarzem Janem Bartczakiem lobbowaliśmy, by tam 

otworzyć liceum na terenie powiatu o profilu specjalnym i takie liceum powstanie. Również 
9 marca spotkałem się z Kanclerzem Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w sprawie 

studiów pielęgniarskich jakie mają miejsce na terenie naszego powiatu. Będzie to z korzyścią 
dla naszego szpitala i powiatu,  ponieważ pielęgniarek nam brakuje, a takowe studium już działa 

w liceum ogólnokształcącym w Jarocinie. 11 marca odbyło się podsumowanie konkursu na 

najlepszego rolnika w czym wziąłem udział. 13 marca odbył się Zespół Kryzysowy dotyczący 

ASF czyli Afrykańskiego Pomoru Świń. Cały zespół obradował nad środkami 

zapobiegawczymi tejże epidemii. 20 marca odbyłem wizytę w Powiatowej Stacji Sanitarno 

Epidemiologicznej. Jest to stacja po gruntownym remoncie ze środków Wojewódzkiej Stacji. 
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22 marca odbyło się walne zgromadzenie Związku Spółek Wodnych i podsumowanie 

działalności za cały rok. Spółki Wodne odniosły zysk, imają się różnych prac, nie tylko 

melioracją. 23 marca natomiast uczestniczyłem w trzech różnych uroczystościach, między 

innymi w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wyłonieni zostali zwycięzcy, którzy pojadą na turniej 

okręgowy. Kolejne to zebranie sprawozdawcze Banku Spółdzielczego Grupy Jaraczewskiej. 

Ponadto 60-lecie PKO Oddział Pierwszy w Jarocinie połączone z pożegnaniem Dyrektora 

Pawła Jachowskiego, który odchodzi na emeryturę. Podziękowaliśmy za piękną pracę zarówno 

w PKO jak w samorządzie. 26 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu 

oraz Prezesa Spółki z Komitetem Budowy Szpitala w Jarocinie. Komitet miał plan budowy 

nowego szpitala na nowym gruncie, ale plany te nigdy nie zostały zrealizowane i zebrane środki 

Komitet pragnie przeznaczyć na budowę hospicjum na terenie byłego pogotowia ratunkowego. 

Budynek pogotowia zostałby zburzony. 

 

Radny St. Martuzalski – mam pytanie, ponieważ w mediach społecznościowych ukazała się 
konferencja prasowa Burmistrza Jarocina z prezesem Komitetu Budowy Szpitala i tam 

jednoznacznie została przekazana informacja, że całość zasobów Stowarzyszenia zostanie 

przekazana Gminie na cele mieszkaniowe. Z tego co pan Starosta powiedział stowarzyszenie 

podjęło decyzje o przekazaniu majątku na cele zdrowia krótko mówiąc. Chciałem się 
dowiedzieć która z tych wersji jest prawdziwa. Jest dwugłos. Są informacje przekazane ze 

strony Burmistrza Jarocina o przekazaniu majątku na rzecz Gminy, natomiast ze słów pana 

Starosty, któremu trudno nie wierzyć wynika, że ten majątek będzie dla szpitala. Jest to istotne 

pytanie, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o przyszłości szpitala i jednym z elementów 

jest zabezpieczenie odpowiednich warunków dla osób w końcowym okresie swojego wieku, 

schorowanych, dla których w naszym projekcie jest miejsce. Takie współgranie dwóch 

podmiotów czyli Stowarzyszenia i powiatu jest bardzo ważne w naszym przedsięwzięciu.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - odbyło się spotkanie w sali konferencyjnej szpitala 

z udziałem pana Prezesa Spółki, pana prezesa Stowarzyszenia pana Olbińskiego oraz pani 

architekt Pienczewskiej. Jednoznacznie było powiedziane, że wszystkie środki zgromadzone 

na rachunku bankowym i środki uzyskane w przyszłości ze sprzedaży ziemi będą przeznaczone 

i cel będzie zdrowotny a szczegółowy cel to budowa hospicjum w miejscu budynku byłego 

pogotowia. Budynek zostanie rozebrany. Została sporządzona notatka. Tak to było powiedziane 

przez pana Olbińskiego.  

 

Radny St. Martuzalski - ktoś konfabuluje.  

 

Radny M. Walczak – pan Martuzalski stwierdził, że ktoś konfabuluje. To powiedział pan 

Prezes i to zostało nagrane i wszyscy słyszeli. Podobnie odnośnie zakupu karetki, ale to może 

w wolnych głosach i wnioskach, bo to nie jest na temat. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – nie ma więcej pytań. Sprawozdanie 

zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

Ad. pkt. 4.  

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

Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LVI sesji Rady Powiatu. Ja w tym 

momencie pragnę podziękować tym wszystkim , którzy na moje ręce złożyli kondolencje 

z powodu śmierci mojej mamy. Dziękuję za wsparcie, dziękuję tym wszystkim którzy byli przy 

mnie w tym czasie. Jestem za to wdzięczny. W sposób szczególny dziękuję panu Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, panu Dyrektorowi Tyrakowskiemu z Liceum, gdzie 
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zamówiono mszę. Osobiste podziękowanie dla pana Dyrektora Wilaka z Tarc, który osobiście 

przyjechał na pogrzeb mojej mamy. To jest 200 km stąd. Proszę również podziękować pani 

Wicedyrektor Alicji i panu Ireneuszowi Leśniewskiemu. Za wszystkie odruchy dobra dziękuję.  
 

Radny J. Zegar - bardzo przepraszam. Ja w imieniu Klubu również składam kondolencje. 

Dopiero dzisiaj, teraz się dowiedzieliśmy od pana. Nikt nie dał nam znać. Na pewno byśmy 

potraktowali to w inny sposób.  

 

Radna J. Nicke – więcej jest takich osób, które nie wiedziały.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wiem. Dlatego dziękuje. Być może 

zawiodła komunikacja.  

 

Radny L. Bajda - jeszcze raz serdeczne wyrazy współczucia. Pełniłem dyżur i miałem kilka 

spotkań. Jedno dotyczyło pisania wniosków o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 

w zakresie kultury. Myślę, że udzieliłem wsparcia. Dziękuję za wydrukowanie materiałów, 

które udostępniłem. Udzieliłem porady jak postępować z człowiekiem, który w danym 

momencie  leży. Była informacja, że ta sama osoba kilkakrotnie leżała w danym miejscu 

i interesant nie wiedział co ma zrobić. Poinformowałem w sposób właściwy. Kilkakrotnie 

spotkałem się z działaczami w zakresie sportu, w tym również z grupą kajakarzy, którzy 

penetrują rzekę Lutynię. To upoważniło mnie w okresie międzysesyjnym do złożenia 

interpelacji odnośnie rzeki Lutyni i jej przełomu. Na ten temat nie ma żadnego opracowania, 

widokówki czy albumu. 

 

Ad. pkt. 5.  

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

Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2017 rok - uwzględniając 

stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Informacje zostały udostępnione radnym 

w programie e-sesja. Również na komisji temat był szeroko omawiany przez Komendanta 

Powiatowego Policji w Jarocinie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Proszę Pana Kazimierza Cieślaka Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Jarocinie o uzupełnienie informacji i przedstawienie swojego sprawozdania. 

 

P. K. Cieślak, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie – 

prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję bardzo. Czy do 

przedstawionego sprawozdania ktoś z Państwa  zabierze głos? 

 

Radny L. Bajda - dziękuję za współdziałanie z jednostkami OSP co w Witaszycach 

zaprocentowało pozyskaniem nowego samochodu ciężkiego do zadań ratowniczo – 

gaśniczych. Jest on użytkowany i sprawuje się bardzo dobrze.  Trzeba działać razem, bo to jest 

bardzo potrzebne. Jeżeli chodzi o działania w zakresie ratownictwa medycznego to obie 

drużyny Golina i Witaszyce startują w zawodach ogólnopolskich i zawsze mają czołowe 

miejsca. To wszystko służy ku dobremu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – również przyłączam się do 

podziękowania za służbę w powiecie. Dziękuję.  
Informacje zostały przez Radę Powiatu przyjęte. 
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Ad. pkt. 6.  

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

zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2017 rok. Informacja została udostępniona 

radnym w programie e-sesja. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Była również 
głęboko dyskutowana w ramach Komisji Budżetu. Czy są pytania do Pana Grzegorza Fenglera 

– Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie? Nie widzę. 
Stwierdzam, że Rada Powiatu sprawozdania przyjęła.  

 

Ad. pkt. 7.  

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny 

rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez 

Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” za rok 

2017. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. 
Proszę o opinię Komisji. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania 

oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez 

Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” za rok 

2017. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuje. Przystępujemy do głosowania. 

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

się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Andrzej Szlachetka, Mateusz Walczak. 

 
LVII/373/18 

 

Ad. pkt. 8.  

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

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu 

Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej 

rozliczenia". Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja oraz 

był szeroko omawiana na Komisji Budżetu i Rolnictwa. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

 

Radny W. Kwaśniewski, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

– Komisja Rolnictwa zaopiniowała proponowany projekt uchwały bez uwag. 

 

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

i Rozwoju również pozytywnie zaakceptowała procedowany projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuje. Przystępujemy do głosowania. 

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

się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. 
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Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Andrzej Szlachetka, Mateusz Walczak. 

 

LVII/374/18 

 

Ad. pkt. 9.  

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez prezesa 

Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2018 rok. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały był szeroko omawiany na Komisji 

Budżetu i Rolnictwa. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Czy są pytania do 

projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

i Rozwoju pozytywnie zaakceptowała procedowany projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuje. Przystępujemy do głosowania. 

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

się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Andrzej Szlachetka, Mateusz Walczak. 

 

 

LVII/375/18 

Ad. pkt. 10.  

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: 
"Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia 

przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. Projekt uchwały 

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

omawiany na Komisji Budżetu i Rolnictwa. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – po 

burzliwej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

i Rozwoju również po merytorycznej dyskusji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuje. Przystępujemy do głosowania. 

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

się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 
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Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Andrzej Szlachetka. 

 

LVII/376/18 

 

Ad. pkt. 11.  

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu w latach 2018 - 2020. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały był szeroko omawiany na Komisji 

Budżetu i Rolnictwa. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - wracamy jeszcze raz do kolei metropolitalnej. Wiemy, 

że niecały rok temu były pierwsze założenia, ale były nie do przyjęcia. Mieliśmy dotować 
wtedy rocznie ok. 650.000 zł, a miasto Jarocin i gmina – 850.000 zł. Razem ,5 mln zł. Z tym 

żeśmy się nie zgadzali. Pertraktacje trwały niecały rok, dlatego jest pewne opóźnienie. 

Wynegocjowaliśmy, że na ten rok będzie 63 tys zł z dotacji z powiatu i na to nas stać. Kolej 

rusza w czerwcu co pół godziny w godzinach szczytu, a poza tym co godzinę od Jarocina do 

Poznania i w czterech innych kierunkach. Kolej ta ułatwi życie i dojazd do Poznania. Bilet 

łączy się z biletem miejskim metropolii Poznań.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy są pytania do projektu uchwały? Nie 

widzę. Proszę o opinię Komisji. 

 

Radny Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – rzeczywiście jest to 

bardzo ważna uchwała. Daje możliwość przemieszczania się do Poznania z większą 
częstotliwością godzin i Komisja po merytorycznej dyskusji jednogłośnie poparła projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Przystępujemy do głosowania. 

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

się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Andrzej Szlachetka. 

 

LVII/377/18 

 

Ad. pkt. 12.  

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. 

do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. 

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

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Projekt uchwały był szeroko omawiany na Komisji 

Budżetu oraz na Komisji Zdrowia. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę 
o opinie Komisji. 
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Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Przystępujemy do głosowania. 

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

się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Andrzej Szlachetka. 

 

LVII/378/18 

 

Ad. pkt. 13.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej 

w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Projekt uchwały był 

szeroko omawiany na Komisji Budżetu oraz na Komisji Zdrowia. Czy są pytania do projektu 

uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia 

i Komisji Edukacji. Radny Wąsiewski dobrze wyjaśnił czym się te dwie uchwały różnią.  
 

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

i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Różnią się te projekty tym, że 

jeden dotyczy regionalnego programu operacyjnego a drugi centralnego w ramach programu 

operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czyli jeden dotyczy osób do 29 lat życia, a drugi 

powyżej 29 roku życia.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Przystępujemy do głosowania. 

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

się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Andrzej Szlachetka. 

 

LVII/379/18 

 

Ad. pkt. 14.  

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną 
w najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym. Projekt 

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

załącznik nr 16  do protokołu. Projekt uchwały był szeroko omawiany na Komisji Budżetu. Czy 

są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 
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Radny Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Przystępujemy do głosowania. 

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

się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Andrzej Szlachetka. 

 

LVII/380/18 

 

Ad. pkt. 15.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie 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 17 do protokołu. Projekt uchwały był 

szeroko omawiany na Komisji Budżetu. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę 
o opinie Komisji. 

 

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

i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Przystępujemy do głosowania. 

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

się wstrzymał? W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Andrzej Szlachetka. 

 
LVII/381/18 

 

Ad. pkt. 16  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do rozpatrzenia 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 18 

do protokołu. Projekt uchwały omówiony został podczas posiedzenia Komisji. Proszę 
o zabranie głosu pana Stanisława Martuzalskiego, Członka Zarządu Powiatu. Autopoprawka 

stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – w formie prezentacji multimedialnej 

przedstawię uzasadnienie do autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego. Symbolicznie zamykamy okres dostosowania jarocińskiego szpitala do 

wymogów Ministra Zdrowia. Prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Proszę o pozytywne przegłosowanie wniosku o zabezpieczenie środków w kwocie 1,5 mln zł 

dla szpitala.  
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – ogłaszam przerwę w obradach, w trakcie 

której posiedzenie odbędą Komisje Budżetu i Rozwoju oraz Zdrowia i Spraw Społecznych.  

 

Po przerwie Rada zachowuje quorum i jest nadal władna do podejmowania prawomocnych 

rozstrzygnięć.  
 

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

 

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

i Kultury na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami.  

 

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.  

 

LVII/382/18 

 

Ad. pkt. 17.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań –  przechodzimy do 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 21 do protokołu. Projekt uchwały omówiony został podczas posiedzenia Komisji. 

Proszę o opinie Komisji. 

 

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

i Rozwoju również pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami.  

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

i Kultury 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.  

 

LVII/383/18 

 

Ad. pkt. 18.  

Interpelacje i zapytania radnych. 

W dniu 26 marca br. interpelację złożył radny Leszek Bajda w sprawie wydania opracowania 

lub widokówek dotyczących rzeki Lutyni oraz jej zlewni. 

Czy w dniu dzisiejszym ktoś z państwa radnych złoży interpelację? Nie widzę. 
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Ad. pkt. 19.  

Wnioski i oświadczenia radnych. Nie ma. 

 

Ad. pkt. 20.  

Wolne głosy i wnioski. 

 

P. A. Pawlicki, Burmistrz Jarocina – chciałbym odpowiedzieć na zadane trzy razy pytanie 

„dlaczego” w prezentacji członka Zarządu. Sugestia była, że Ziemia Jarocińska coś opóźniła 

czy coś zrobiła nie tak. Podzielam poglądy pana Wąsiewskiego, pana Starosty, że warto do 

historii wracać. Na historii człowiek się uczy i nie popełnia później błędów. Ważne jest to, że 

konsekwentnie powiat, obojętne jakie władze by nie były, realizuje koncepcję i modernizuje 

szpital powodując poprawienie jakości murów, bazy i sprzętu. Przypomnijmy, że pierwszy etap 

realizowany był już sporo lat temu pod przewodnictwem starosty Wąsiewskiego, jak również 
częściowo Ziemi Jarocińskiej. Został pierwszy etap zrealizowany, powstał ładny budynek 

z ładnym wejściem. Wszystko zaczęło ładnie wyglądać. Jakiś etap sukcesu można było 

zauważyć. Kolejny etap, a wiedzieliśmy że będzie ich więcej, zrealizowała kadencja pod 

przewodnictwem Mikołaja Szymczaka i zakończył się również wspaniałym sukcesem, bo 

został wybudowany oddział ortopedyczny i chirurgiczny. To był kolejny krok do przodu 

oczywiście z wizją, że są potrzebne kolejne etapy, by spełniać rozporządzenia Rady Ministrów. 

Jak państwo usłyszeli poprzez dane, prawdziwe o dziwo, przekazane przez członka Zarządu 

27 stycznia zeszłego roku jeszcze starosta Ziemi Jarocińskiej ogłosił przetarg na budowę 
trzeciego etapu. Przetarg został ogłoszony i oferta została złożona. Nieszczęśliwie się stało dla 

tego procesu, że Zarząd się zmienił. Dane, które pan członek przytoczył wskazują, że nowy 

Zarząd i członek opóźnili budowę szpitala. 28 stycznia zmieniła się władza w powiecie. Później 

zostały złożone oferty, była jedna oferta. Gdyby Zarząd był Ziemi Jarocińskiej to podjęlibyśmy 

natychmiast decyzję o tym, że albo dokładamy pieniędzy, co też zrobiliście, bo też dołożyliście 

do tego projektu. Czyli też podjęlibyśmy tą decyzję, tylko rok wcześniej. Albo byśmy 

natychmiast unieważnili przetarg i ogłosili nowy celem uzyskania lepszej oferty 

i automatycznie szukali pieniędzy na zrealizowanie projektu. Stało się tak, jak zostało 

przedstawione. Odpowiedzialny za szpital Członek opóźnił budowę poprzez swoje opieszałe 

decyzje o prawie rok czasu. Decyzja o przetargu zapadła po sierpniu. Pół roku trwało 

znalezienie pieniędzy żeby ogłosić przetarg. Zmiana Zarządu spowodowała, że proces budowy 

szpitala rozpoczął się rok później. Mimo tego, że proces się opóźnił to i tak nie jest realizowany 

zgodnie z harmonogramem. Co do błędów projektowych to w zasadzie każdym projekcie są 
błędy projektanta. To nie jest ewenement, że w tym projekcie był błąd. Nie da się kupić projektu 

i robić jego kontrolę. Rozwiązuje się problemy na bieżąco, koryguje się i dalej buduje. Gdybym 

ja miał takie wystąpienie jak pan członek o 80 inwestycjach, które prowadzimy, to trzy dni bym 

mówił. Się nie opowiada, tylko się rozwiązuje. Życzę dobrze powiatowi, bo wszyscy 

korzystamy ze szpitala albo będziemy korzystać, żeby ta kadencja, która zaraz się kończy, 

skończyła się sukcesem tak jak ta pana Wąsiewskiego i pana Szymczaka. Co do zgody 

i współpracy z Gminą. Jeżeli chodzi o decyzje Gminy jeżeli są dobre dla mieszkańców, to my 

nie patrzymy na to kto jest z jakiej partii w Zarządzie Powiatu, tylko czy służy mieszkańcom 

czy nie. A jakie wy decyzje podejmujecie? Rok czekaliśmy na dokumentację inwestycji, której 

nie chcecie zrealizować, czyli łącznika 11 i 12. Przekazaliście ją miesiąc temu i pretensje, że 

Burmistrz nie będzie budował. No nie będzie, bo żeby budować trzeba mieć projekt. Rok 

trzymaliście w szafie. Sami nie chcecie budować i drugiemu nie karzecie  tego zrobić, czy 

przeszkadzacie żeby to zrobić. Prośba, ja wam nie będę przeszkadzał i nigdy nie 

przeszkadzałem i wy też nie przeszkadzajcie w prawidłowym funkcjonowaniu Gminy, bo to 

nie służy mieszkańcom. Jeśli wy będziecie potrzebowali decyzję szybciej tak jak w przypadku 
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szpitala, będzie załatwiona, obojętne kto ją przyniesie. Może ją nawet przynieść osobiście pan 

Martuzalski.  

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – nie wierzę.  
 

P. A. Pawlicki, Burmistrz Jarocina - ja zawsze działam dla mieszkańców, a pan przeciwko 

mnie, umyślnie szkodząc mieszkańcom. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – może o ścieżce rowerowej pan coś powie. 

 

P. A. Pawlicki, Burmistrz Jarocina – jeśli chodzi o koncepcję przebudowy szpitala czy 

inwestycji związanej z budową paliatywu jak najbardziej uważam idea cenna. Wy myślicie, że 

cokolwiek burmistrz Pawlicki zaproponuje to jest przeciw i negatywnie. Uważam, że jest to 

bardzo dobry kierunek i bez względu jaki będzie układ polityczny w Radzie Powiatu 

w następnej kadencji uważam, że należy to kontynuować i przystosowanie szpitala do 

paliatywu jest potrzebne i trzeba to realizować. Idea słuszna i oby udało się pozyskać środki 

z WRPO to będziemy szczęśliwi. Co do ścieżki rowerowej wszystko zostało powiedziane. Brak 

reakcji ze strony Zarządu Powiatu od sierpnia zeszłego roku, kiedy miasto i na piśmie i podczas 

spotkania powiedziałem, że mimo zmiany władzy interesuje mnie współfinansowanie ścieżki 

rowerowej Jarocin – Annapol – Wilkowyja do ostatniego budynku w Wilkowyi. To było 

wiadomo już w sierpniu. I po ponad pół roku pan się budzi dlaczego nie chcemy budować 
w kierunku Żerkowa. Pan wiedział o tym jaka jest decyzja od pół roku.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – ale podpisywał pan list intencyjny. 

 

P. A. Pawlicki, Burmistrz Jarocina – uznałem, że się godzicie na to. Potwierdziłem po 

kolejnym roku, że jestem zainteresowany dofinansowaniem pół na pół do ostatniego budynku 

w Wilkowyi. Niestety żadnej odpowiedzi nie było, po czym przyszła odpowiedź, że w takim 

układzie nie będziemy tego realizować. Chcę przypomnieć, że żaden mieszkaniec Gminy 

Jarocin nie mieszka od ostatniego budynku w stronę Żerkowa. Nowy układ polityczny 

spowodował, że my jako Gmina nie jesteśmy zainteresowani budową ścieżki rowerowej dla 

mieszkańców Gminy Żerków. Uważam, że ta ścieżka jest potrzebna. Ja wiedziałem, że tak jak 

w zeszłym roku zrezygnowaliście ze wszystkich inwestycji drogowych na terenie Gminy 

Jarocin, przypuszczałem, że i ta inwestycja też polegnie w taki czy inny sposób. Mamy inną 
koncepcję już gotową do wybudowania ścieżki i połączeniem z drogą techniczną, która jest już 
wybudowana przed miejscowością Cielcza. I tam wybudujemy ścieżkę wraz z drogą pewnie 

bez udziału powiatu. Jak chcecie to możecie dołożyć, ale wiem, że nie dołożycie ani złotówki 

do żadnej inwestycji drogowej na terenie Gminy Jarocin. W tym jesteście konsekwentni. 

Natomiast chcielibyście, żebyśmy my dokładali do waszych inwestycji. Tutaj ten odcinek jest 

bardzo ciekawy, dlatego że chcemy wykorzystać wiadukt nad 11, jakby przedłużenie ul. Do 

Zdroju do lasu, tam gdzie ojciec pana Martuzalskiego na spacery chodzi. Poza tym z wielu 

innych względów. Tam jest planowane osiedle na 8 ha, około 80 działek będzie sprzedawanych 

w tym roku. Nowoczesne osiedle z miejscowym planem, z pełnym uzbrojeniem. Robimy 

element rozbudowy naszego miasta. Tą drogę od ostrego zakrętu w kierunku wiaduktu 

będziemy budować ponieważ powstanie tam ok. 80 domów, planowane jest przedszkole, sklep. 

Przedłużymy do drogi Wilkowyja - Cielcza i połączymy z Wilkowyją. 
 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – to nie starosta Walczak ogłaszał 

przetarg tylko prezes Jantas. 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - kiedy pan Burmistrz rozliczy się 
z inwestycji drogowych, które były zawarte miedzy powiatem a Jarocinem. Te dwa miliony, 

gdzie 50% było finansowane z państwowych pieniędzy a po 25 % powiat i gmina. Kiedy się 
z tego rozliczycie skoro jesteście takim dobrym partnerem?  

 

P. A. Pawlicki, Burmistrz Jarocina – a co by pan chciał wiedzieć Panie Przewodniczący? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – skoro radni z Ziemi Jarocińskiej ustalili, 

że finansujemy po 25 % inwestycji, a resztę 50% państwo. Nie dotrzymaliście tych ustaleń. 
W naszej ocenie „wisicie” grubo ponad 2 mln zł. Dlatego dla mnie nie jesteście żadnym 

partnerem.  

 

P. A. Pawlicki, Burmistrz Jarocina - dokładali jedni, dokładali drudzy. Chcieliśmy też 
dołożyć do konkretnych inwestycji. W planie na zeszły rok mieliście przebudowę drogi 

Łuszczanów – Kadziak – Tarce Osiedle”, była w planie budowa drogi od wojewódzkiej do 

Hilarowa i Woli Książęcej. Tam były zapisane pieniądze Gminy Jarocin, które mieliśmy wam 

przekazać. Zdjęliście te inwestycje, zdjąłem te pieniądze. Wszystko. Jak pan Starosta ma 

roszczenia to powinien wystąpić na drogę taką, na jaką powinno się wystąpić. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czyli partnerami nie jesteśmy. 

 

P. A. Pawlicki, Burmistrz Jarocina – partnerami byliśmy, ale nas oszukaliście i nie 

zrealizowaliście tych inwestycji, na które mieliśmy dołożyć. To na co mamy dołożyć. Dać 
gotówkę, żebyście mieli na piątego członka Zarządu etatowego?  

 

Radny M. Stolecki – panie Burmistrzu bardzo uważnie słuchałem pana wystąpienia…. 

 

P. A. Pawlicki, Burmistrz Jarocina – panie Mariuszu panu dziękuję, zdrajców nie słucham.  

 

Radny M. Stolecki – mimo wszystko pan Burmistrz na pewno film obejrzy i pytanie zadam. 

Na pewno zgadzamy się, że wszelkie podziały polityczne powinny odejść na bok, jeśli chodzi 

o dobro mieszkańców. Za takie dobro wszyscy uważamy ścieżkę rowerową, która miała zostać 
wybudowana. Porozumienie między trzema podmiotami, czyli Gminą Żerków, Gminą Jarocin 

i Powiatem Jarocińskim zostało podpisane w Żerkowie i na tym się skończyło. Po zmianie 

Zarządu pan Burmistrz, pamiętam, wysyłał smsy do radnych, że mamy zapomnieć o ścieżce 

rowerowej do Żerkowa. W tamtym momencie już wiedział, że tej ścieżki nie zrealizujemy. 

Słowa Burmistrza są trochę dziwne. Co do zarzutu pana Burmistrza to chciałem sprostować, że 

nie może mnie nazywać zdrajcą, bo nigdy nie byłem członkiem Ziemi Jarocińskiej. Owszem 

startowałem z listy Ziemi Jarocińskiej, bo znam się długo z panem Zbigniewem Kuzdżałem. 

Poprosił mnie o strat z listy Ziemi Jarocińskiej. Nie interesowało mnie z jakiej listy startuję.  
Obojętne z jakiej listy, bo jeżeli startuję to reprezentuję Gminę Żerków. Jeżeli dane 

Stowarzyszenie czy partia  odbiega od interesu mojej Gminy to ja dziękuję za współpracę. Tak 

się skończyła ta współpraca. Jeżeli pan Burmistrz nazywa mnie zdrajcą, to chyba z własnych 

pobudek politycznych.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – błędem było, że udzieliłem głosu 

w dobrej wierze dla powiatu i jeszcze wyzywanie od zdrajców. Ostatni raz. Szpitala by już nie 

było. „Za pięć dwunasta” się obudziliśmy.  
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Radny Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – chciałem sprostować dwa słowa pana 

Burmistrza. Zostaliśmy po „przewrocie” nazwani puczystami, kolaborantami, zdrajcami. 

Chciałem panu Burmistrzowi oświadczyć, że w 2012 roku wyszedłem z Ziemi Jarocińskiej 

razem z panem przewodniczącym Szczerbaniem i panią Lisiecką. Jestem sympatykiem jak 

najbardziej, ale w 2012 roku wyszedłem z Ziemi Jarocińskiej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę radny Zegar, mam nadzieję, że 

przeprosisz za Burmistrza z Ziemi jarocińskiej. To jest twój klub. Ja tego oczekuję.  
 

Radny J. Zegar - nie mam za co przepraszać, to co powiedział Burmistrz to słusznie i dobrze. 

Chce żeby była współpraca, chciał pracować i pracuje dla Ziemi Jarocińskiej. Panie Stolecki 

jest pan radnym powiatowym, a nie gminnym. Pan się pomylił, pan powiedział, że reprezentuje 

Gminę Żerków. Pan jest radnym powiatowym i pan reprezentuje wszystkich. Pan tak blisko 

widzi swój nos, że tylko reprezentuje pan tylko Gminę Żerków. Pan powinien reprezentować 
Powiat tak jak my wszyscy. W następnej kadencji niech pan sobie weźmie do rozumu, że ma 

pan reprezentować powiat. Panie Przewodniczący, dwa miesiące temu spytałem i nie mam do 

dzisiaj żadnej odpowiedzi ani na piśmie, a miało być na piśmie, tak pan powiedział. Ile Gmina 

Jaraczewo dołożyła od zeszłego roku do tego czasu do inwestycji i ile jest roboty zrobionej na 

terenie Gminy Jaraczewo, za ile pieniędzy? Dwa miesiące. Utarliście nosa, komu? Nam? Nie 

odpowiedzieliście nic do dzisiaj. Jak pracuje pana Rada albo cały Zarząd, że do dzisiaj nie mam 

żadnej odpowiedzi? Pan żąda milionów od Gminy Jarocin, a ile milionów wisi Jaraczewo? Ja 

nie wiem o co chodzi 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – w przeciwieństwie do szefa waszej Ziemi 

Jarocińskiej to ja bym przeprosił, gdyby któryś z nas obrażał kogoś. Tym bardziej gdy padły 

mocne słowa „zdrajca”. Dla mnie nie jestem zdrajcą, ale samorządowcem który broni interesu 

powiatu a nie Gminy Jarocin. Na Mariusza, na radnego Kuzdżała głosują mieszkańcy Żerkowa 

a nie Jarocina. Oni wznieśli się ponad wyżyny. To było dobre, że się wycofuje autobusy? 

Burmistrz wskazał drogi, które my mamy finansować. To my nie możemy pokazać, które my 

chcemy? Tak się nie robi.  

 

Radny Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - chciałbym się dowiedzieć od 

przewodniczącego Ziemi Jarocińskiej czy na terenie gminy Żerków mieszkają ludzie innej 

narodowości czy to są ludzie z innego świata, że się robi tylko do końca zabudowań? Najpierw 

się podpisuje list intencyjny, że robimy ścieżkę do Żerkowa, każda Gmina na swoim terenie 

a 50% dokłada powiat a teraz, że się robi tylko do ostatnich zabudowań. A 2,5 km to jest pas 

ziemi niczyjej? Wy żeście składali wniosek o ścieżkę rowerową i co? W polu ją zostawimy? 

 

Radny J. Zegar - czy ma pan w dowodzie napisane, że pan mieszka w Gminie Jarocin? 

Dlaczego burmistrz Jarocina ma dawać do Żerkowa? 

 

Radny Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – o czym my tu rozmawiamy? 

 

Radny M. Stolecki - podziwiam pana panie Zegar. Pana wystąpienia są fenomenalne. Pana 

odpowiedzi również. Chociażby pyta pan o rozliczenia i nie wie pan o co chodzi. Kadencja się 
kończy, a pan nie wie o co chodzi. Mniejsza z tym. Wytłumaczę panu ścieżkę rowerową.  
 

Radny J. Zegar – nie tłumacz mi pan.  
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Radny M. Stolecki – wytłumaczę panu, bo widzę że nie potrafi pan zrozumieć prostego 

pytania. Droga należy do powiatu tak? Przechodzi przez Gminę Żerków i przez Gminę Jarocin. 

Było podpisane porozumienie. Gmina Jarocin dokłada za część drogi, która przebiega przez 

Gminę Jarocin, a Żerków dokłada część na terenie Gminy Żerków. Ma pan prostą odpowiedź, 
a pan nie wie o co chodzi. Pan Kuzdżał zadał proste pytanie, czym się różnią mieszkańcy Gminy 

Jarocin od Gminy Żerków. Dlaczego nie można połączyć Gminy Jarocin z Gmina Żerków? 

Mieszkańcy Gminy Jarocin chętnie pojadą do Żerkowa chociaż na basen, czy do Śmiełowa. To 

było proste pytanie pana Kuzdżała, a pan „wyleciał” z zameldowaniem. Gratuluję. 
 

Radny J. Zegar – w zeszłym roku w sierpniu czy kwietniu nawet rozmawialiście i do tego 

czasu pan nic z tym nie zrobił. Pan Kuzdżał nie odpowiedział Burmistrzowi. Znowu trzeba pana 

zmotywować do pracy? 

 

Radny Zb. Kuzdżał – ja nie leżałem w tym czasie, ale odeszliśmy od koncepcji budowy ścieżki 

„Zaprojektuj sfinansuj wybuduj”. W tym czasie robiliśmy projekt tej ścieżki. Uważamy, że 

w związku z tym jeśli przetarg teraz będzie ogłoszony to będzie ona o wiele tańsza niż tamta. 

Nie musiałem chodzić do Burmistrza tylko pracowaliśmy.   

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – chciałem przeprosić, jako były 

Burmistrz. Ja jako jedyny wiedziałem czego mogliśmy się spodziewać po miłościwie 

panującym Panu Pawlickim. Mogliśmy zobaczyć, że król jest nagi. Dobrze się stało, że pan 

Przewodniczący udzielił głosu. Nie sposób tego komentować. Ja poprzez swoje lata 

samorządowe nie wyobrażam sobie, żebym zdobył się na takie wystąpienie i w ten sposób 

obrażanie innych samorządowców. Jest to niedopuszczalne. To, że wypowiedzi pana 

Pawlickiego z logiką mają nie wiele mają wspólnego wszyscy wiedzą. Ja stawiam tezę, że to 

jest pewnikiem dla wszystkich. Zarzuty, które były rzucane jak z kałasznikowa w stronę 
samorządu nijak się mają z faktami. Burmistrz zarzuca, że nie będzie budował ścieżki, bo tam 

nikt nie mieszka, a z drugiej strony przekonywał przez swojego namiestnika pana Walczaka 

byśmy wydatkowali 40 mln zł na teren leśny, gdzie mieszkają zające. Jak to wytłumaczyć, to 

jedynie autor rozumie. Jest to wizerunek dla mieszkańców, to, co reprezentuje obecny 

Burmistrz. Byliśmy z panem Starostą na pożegnaniu przechodzącego na emeryturę Burmistrza 

Jarocina, mogę powiedzieć z dumą mojego Burmistrza Pawła Jachowskiego, człowieka 

o wielkiej kulturze, człowieka który nigdy nie manipulował prawdą, który nigdy nie zniżył się 
do takiego poziomu, który mieliśmy dzisiaj, to w ogóle nie jest w jego naturze. Człowieka, 

którego mieszkańcy wybrali i dokonali bardzo dobrego wyboru. Na przyszłość prosiłbym, żeby 

pan skorzystał ze swojej władzy w stosunku do osób, które zachowują się nieodpowiednio. 

Poprzez transmisję ten przekaz poszedł do mieszkańców Jarocina. To co przed chwilą państwo 

widzieli to nie był samorząd Jarocina ani powiatu tylko wybryk w naturze, który jest dzisiaj 

Burmistrzem Jarocina. Ja nie kandyduję, żeby nikt nie pomyślał, że to jest przemowa 

przedwyborcza. Nie wyobrażam sobie, żeby tego typu osoby były wybierane na tak ważne 

stanowiska. To że jesteśmy w okresie przedświątecznym, źle się stało. Dlatego moja 

prezentacja jest pozbawiona wycieczek personalnych. Złóżmy sobie życzenia spokoju, byśmy 

nie byli więcej narażeni na tego typu sytuacje, żebyśmy w przyszłości mogły współpracować 
wszystkie samorządy. Żebyśmy nie byli traktowani przez despotę, który twierdzi że musimy 

wykonywać jego jedynie słuszną rację i rozwiązania.  

 

Radna B. Włodarczyk - ja w podobnym sensie chciałam się wypowiedzieć jak pan 

Martuzalski, z tego względu że jesteśmy w Wielkim Tygodniu, a tutaj wygłasza się takie 

kalumnie jeden na drugiego. To nie licuje z postacią chrześcijanina. Ja też zostałam, a siedzi na 

sali nasz przewodniczący osiedlowy i może powiedzieć jak wyglądało nasze spotkanie 
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osiedlowe odnoszące się do spraw Bogusławia. Mówiłam już o tym, co pan Mikołaj 

potwierdzał, że były zadry między panem Burmistrzem a panem Sytkiem. My jako mieszkańcy 

jesteśmy wytypowani do tego, żeby cierpieć. Wyraźnie to pan Burmistrz powiedział, że dróg 

u nas nie będzie przez panią Włodarczyk, bo się sprzeniewierzyła i zagłosowała za zmianą na 

stanowisku starosty. To jest upokarzające, bo w życiu sprawowałam funkcje, ale bym swojemu 

podwładnemu tak nie powiedziała, bo by mnie to upokarzało. Po dzisiejszym wystąpieniu ja 

nie widzę możliwości konsensusu, jak można rozmawiać z osobą, która jest wszechwiedząca 

i tylko uważająca się za najmądrzejszą. Takich ludzi w życiu nie ma, bo jeden do drugiego musi 

się dostosować. Przyłączam się do życzeń pana Stanisława. Ja przeżyję, że przez 

Włodarczykową nie będzie dróg.  

 

Radny W. Kwaśniewski - ja jestem zadowolony, że pan Burmistrz tu dzisiaj przyszedł zrobił 

coś, na co myśmy czekali od dawna. Potwierdził , że nam się udało. Wylał wszystkie gorzkie 

żale, jakie tylko miał. A to są następujące: wpływ na władze powiatu stracił, połowę budżetu 

inwestycyjnego dla Jarocina stracił. Popatrzcie szpital idzie i pójdzie z rozpędu, drogi idą. 
Budujemy wszystkie nawet Parzew – Dobieszczyzna – Sierszew. W szkołach idzie, realizujemy 

programy za ciężkie miliony. To boli, to straszliwie boli. Nie wytrzymał psychicznie, przyszedł 

i przy okazji próbował nas obrazić. Może państwo się obrażacie, ale ja mam grubą skórę jak 

słoń. 30 lat zarządzania Gminą to nie jedną rzecz słyszałem. Popatrzcie na tę sprawę tak, to się 
uśmiechniecie. W związku z tym również dołączam się do życzeń spokojnych świąt. 
  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – złożę życzenia z okazji świąt 
Zmartwychwstania Pana, życzę radości, ciepłych Świąt w gronie rodziny, dużo zdrowia, łask 

Bożych i przede wszystkim spokoju.  

 

Radny R. Jacek – rzeczywiście mój staż jest nie duży w tej Radzie, natomiast przyznaję, że 

też byłem w poprzednich kadencjach gdy rodziły się koncepcje rozwoju szpitala. Dzisiaj 

przywołany był temat, że to Wielki Tydzień, natomiast nigdy nie przypuszczałem, że w ten 

sposób… Ja czuje się obrażony, jeżeli jestem od sierpnia w Radzie, to jakim jestem zdrajcą, co 

zrobiłem złego dla tego powiatu. Przyszedłem służyć powiatowi. Przez ponad 20 lat kiedy 

pełniłem funkcję radnego to chciałem ją pełnić godnie, uczciwie i sprawiedliwie. W tym 

wypadku nie wiem, niech ktoś podniesie rękę kto nie czuje się zdrajcą na tym spotkaniu i kto 

ma czyste sumienie. Pewne elementy, które są przywoływane z historii to muszą być i od nich 

się nie ucieknie. To przecież historia tworzy nasze życie. Jako wychowawca przez tyle lat 

starałem się wpajać uczniom ideę kultury osobistej. Natomiast dzisiaj to spotkanie było 

o niskiej kulturze osobistej. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – jestem zaproszony do kogoś na kawę, 
przychodzę i w podzięce ich wyzywam? Tak samo tutaj, gość przychodzi na sesję Rady 

Powiatu, gdzie jest zupełnie inny organ, suwerenny organ i co słuchamy? Mało, że się wyzywa, 

to jeszcze na sesji, którą prowadzę moim radnym, bo to jest nasz klub, jest nas czterech 

Zbyszek, Mariusz, Mirek i ja, tworzymy Klub Porozumienie Samorządowej. Ostatni raz mamy 

takich gości tutaj. Nie ma sensu z takimi ludźmi rozmawiać. Oddajcie coś, będzie wyzywał? 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – w związku ze zbliżającymi się świętami również 
dołączam się do życzeń, które zostały do państwa wystosowane. Wszystkiego dobrego 

i Wesołych Świąt życzę. Wspomnę, że wczoraj spotkałem się z rodziną poszkodowaną 
w Cerekwicy. Byli w Starostwie, rozmawiałem z córką i jej mężem, którzy cudem uszli 

z życiem. Jedynymi ich potrzebami są potrzeby finansowe. Trzeba zakupić na nowo 

wyposażenie. Rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy do piątku włącznie. Z góry dziękuję. 
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Wspomnę, że uczestniczyłem w zebraniu komitetu świetlicowego i rad sołeckich w Cerekwicy 

i tam też postanowiliśmy, że również ok. 1.000 zł przekażemy tej rodzinie. 

 

Ad. pkt. 21. Komunikaty. 

 

Ad. pkt. 22.  

Zakończenie obrad. 

 

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

obrady LVII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 18.00. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 

 


