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Protokół nr II/14 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytej w dniu 11 grudnia 2014 r. w godz. od 14:00 do 16:40 

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 

 

Ad.pkt.1 

Obrady II sesji Rady Powiatu Jarocińskiego otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu, 

p. Karol Matuszak. Na wstępie powitał władze powiatu, pracowników Starostwa, zaproszonych 

gości, kierowników jednostek. Poinformował, że na ustawową liczbę 19 radnych, w obradach 

zgodnie z listą obecności uczestniczy 13 radnych, wobec tego Rada jest władna do obradowania 

i podejmowania prawomocnych decyzji. Spóźnili się radni p. J. Szczerbań i p. S. Wąsiewski. 

Nieobecny radny Leszek Mazurek. (Listy obecności radnych, zaproszonych gości, pracowników, 

stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – porządek obrad II sesji Rady Powiatu 

został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji. Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą 

o rozszerzenie porządku obrad sesji o: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji 

Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie. 

2. 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 podwyższonego 

kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński 

wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

3. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 

uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2014-2022.  

4. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2014 r.  

Ponadto ja zwracam się z prośba do Państwa o rozszerzenie porządku obrad sesji o: 

1. Złożenie ślubowania. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

w składzie osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zlecenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego zbadania wniosku o wyrażenie zgody 

na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Jarocińskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – rozumiem, że na sali nie ma radnego elekta 

Stanisława Martuzalskiego, również przewidywałem, że Pan radny elekt dzisiaj będzie, również 

miałem taką propozycję, aby dzisiaj złożył ślubowanie. Czy są ze stronu Państwa radnych zapytania 

do zmian, które zaproponowałem w imieniu Zarządu i swoim? Nowy porządek obrad Państwo 

dostaliście. On również ulegnie zmianie, ponieważ w pkt. 11 nowego porządku obrad jest wpisana 

sprawa związana z objęcie przez Pana radnego elekta Stanisława Martuzalskiego mandatu, a tym 

samym wejścia do składu dwóch Komisji. To nie nastąpi, w związku z tym wszystko przesunie się 

o 1 pkt. w górę.  Czy ze strony Państwa radnych do nowego porządku obrad pytania czy ewentualne 

wnioski? Nie widzę, w związku z powyższym proponuję, aby nowy porządek obrad ze zmianami 

przegłosować. Kto z Państwa Radnych jest „za” przyjęciem nowego porządku obrad? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się „wstrzymał? Stwierdzam, że Wysoka 

Rada przyjęła jednogłośnie następujący porządek obrad: 
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1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Ślubowanie. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po I sesji Rady Powiatu. 

5. Informacja o funkcjonowaniu Domów Dziecka w Górze i w Dobieszczyźnie. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 

przedstawiciela powiatu w Związku Powiatów Polskich. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 

przedstawiciela powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie delegowania radnych do 

komisji bezpieczeństwa i porządku. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie 

osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie 

osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. (dotyczy p. Fenglera) 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie 

osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. (dotyczy p. Nicke) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

(98.680 zł) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

(41.227 zł) 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu jarocińskiego oraz harmonogram 

tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu miasta Jarocin. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie zlecenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego zbadania wniosku o wyrażenie zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Jarocińskiego 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Zarządu Dróg 

Powiatowych w Jarocinie. 

17. 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 podwyższonego kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych 

udziałów w Spółce. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2022 wraz 

z autopoprawkami. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2014 r. wraz z autopoprawkami.  

20. Interpelacje i zapytania radnych.  

21. Wnioski i oświadczenia radnych.  

22. Wolne głosy i wnioski. 

23. Komunikaty. 

24. Zakończenie obrad.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – pragnę również Państwa poinformować, 

że w tych materiałach, które przed chwilą rozdały Panie z Biura Rady jest również fragment 
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materiałów sesyjnych, który ze względów technicznych przez błąd kserokopiarki został pominięty. 

To jest ostatnia kartka dyżurów aptek. To wyłącznie błąd techniczny sprzętu.  

 

Ad.pkt.2 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – proszę Panią Janinę Nicke o złożenie 

ślubowania.  

 

Pani Janina Nicke – uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec 

Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 

pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać 

Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, gratuluję serdecznie Pani radnej. 

Szanowni Państwo, na sali jest w tej chwili już 14 radnych, a więc mamy quorum i możemy 

obradować dalej. Pozwolicie Państwo, że na tej drugiej sesji znów zrobię wyjątek. Dwie osoby 

chciały nam złożyć gratulacje. Proszę naszego gościa o kilka słów.  

 

P. Czesław Nowak, Przewodniczący Powiatowej Rady OPZZ w Jarocinie – Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, Szanowni goście zaproszeni, reprezentuję 

ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych, co niektórzy już dobrze mnie znają i wiedzą. 

W imieniu szefa mojego regionu wielkopolski OPZZ, zostałem upoważniony i zobowiązany do 

złożenia wam gratulacji. Gratulacji, jednocześnie życzę, aby każda uchwała wychodząca tutaj była 

dobą uchwałą, dla dobra tego miasta. Jak myśmy tak zauważyli, to właściwie władza jest z Cielczy, 

Wilkowyi, Witaszyc i z Goliny, z Jarocina tych mniejszych, tych większych nie ma. Sądzę, że jest 

to Rada dobra, będą dobre uchwały. Sądzę, że nie będzie trzeba blokować dróg. Sądzę, że będzie 

się, ja jako szef OPZZ, 1126 członków, których reprezentuję będziemy (…), a przede wszystkim  

będziemy bardzo zadowoleni jak będą rosły miejsca pracy. Jeszcze raz gratuluję, wszystkiego 

dobrego. Dziękuję za dopuszczenie mnie głosu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – drugą osobą, która wcześniej awizowała 

się na sesję, z przyczyn służbowych nie mógł być. Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

Pan Jan Grzesiek, przekazał mi pismo, które pozwolę sobie odczytać. Pismo stanowi załącznik nr 5 

do protokołu.  

 

Ad.pkt.3 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – protokół z I sesji Rady Powiatu był 

wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Wydziale Organizacyjnym i Bezpieczeństwa – 

p. 22 od dnia 8 grudnia 2014 r. w godzinach urzędowania. Do dnia sesji nie zostały do niego 

zgłoszone żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z obrad I sesji 

Rady Powiatu V kadencji.  

 

Na obrady przyszedł Pan radny Sławomir Wąsiewski  

 

Ad.pkt.4 

P. Starosta, Bartosz Walczak - przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po 

I sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji. W okresie między sesjami odbyły się trzy 

posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie dniu 3 grudnia, 8 grudnia, trzecie w dniu dzisiejszym 

przed sesją. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Sprawozdanie z działalności Starosty stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Dodał, że po Jubileuszu 

50-lcia Społecznego Ogniska muzycznego w Jarocinie, do dzisiaj jest po wrażeniem tego, 
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co młodzież wraz z nauczycielami zaprezentowała. Należy się uznanie. Uważa, że powiat, Starosta, 

Rada musimy promować i wspierać tego typu działania, bo naprawdę mają bardzo dobry efekt i są 

bardzo użyteczne. Nie tyko dla dzieci, które mają zorganizowany świetnie wolny czas, ale też dla 

nas, dla widzów, którzy mogą iść i posłuchać świetnej muzyki. 

 

Na obrady przyszedł Pan radny Jan Szczerbań.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję ślicznie, czy ze strony Państwa 

radnych są zapytania? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

radni, pierwsze pytanie do Pana Starosty, jakby tak łaskawie Pan Starosta odpowiedział, co tak ten 

czas ponaglił Pana, że podjęliście jako Zarząd likwidację Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie? 

Bo to trzeba powiedzieć, dowiedziałem się dopiero wczoraj, gdzie po moich słowach do Pana 

Drzazgi. Dopiero Pan Drzazga, Pan Mirek, łaskawie Pan mnie przyjął wczoraj. Jakieś tam dostałem 

papierki, niby mam rozważyć, ponoć Zarząd Dróg Powiatowych jest na minusie, ciekawa sprawa. 

Teraz dzisiaj ja mam podjąć decyzję, nie wiem, jak sobie to Państwo wyobrażacie, że mamy 

likwidować Zarząd Dróg Powiatowych jak ja nie mam oceny drugiej strony. Ja tylko wczoraj 

dostałem opinię, ile to strat przynosi Zarząd Dróg Powiatowych, a dzisiaj ja bym chciał wysłuchać 

drugiej strony. Ile przychodów dał mi Zarząd Dróg Powiatowych. Już na starcie ma Pan u mnie 

potężnego minusa, bo było expose, było powiedziane, że radny się będzie dowiadywał jako 

pierwszy, a ja ostatni się dowiedziałem. Może mi Pan łaskawie to wytłumaczyć, bo nie bardzo ja to 

rozumiem jako koalicjant z PiS-u, że ja nic nie wiem. Chyba, że Ziemia Jarocińska faktycznie ma 

aż 10 radnych, jesteście tak pewni siebie, że chcecie samodzielnie rządzić, to powiedzcie mi 

szczerze, to z koalicji wyjdę. Tak łaskawie zapytam. Póki co to macie 8 radnych, a tak się 

zachowujecie jakbyście mieli 10 przynajmniej. Trzeba wysłuchać głosu koalicjanta, nie było kiedy, 

dzisiaj, przepraszam, były dwa spotkania, dzisiaj, proszę mi powiedzieć kiedy mam się spotkać, jak 

ja mam zajęcia zaplanowane. To jest spotkanie z radnym, z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, 

szefem Komisji Zdrowia za pięć dwunasta, bo dzisiaj 13:15 Pan Starosta zaprasza na spotkanie. 

Ja nie się mogę pozbierać, powiem otwarcie, jeżeli takie standardy Państwo przyjmujecie, to ja 

dziękuję.   

 

P. Starosta, Bartosz Walczak – Panie radny, w nawiązaniu do Pana wypowiedzi, mamy 

w kolejnym, dalszym punkcie obrad ten temat tej uchwały i Zarządu Dróg i proponuję, żeby 

wszelkie kwestie merytoryczne, wszystkie argumenty przedyskutować…  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań – dzisiaj, nie wcześniej, dzisiaj? 

 

P. Starosta, Bartosz Walczak – w tym punkcie. Jeszcze jedna rzecz, Panie radny, rozmawialiśmy 

w dniu wczorajszym… 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań – 15 minut. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – ale bardzo proszę.  

 

P. Starosta, Bartosz Walczak – wszelkie wątpliwości, dlaczego tak to wygląda, a nie inaczej. 

Powtórzę tak, jak w dniu wczorajszym, tego typu procedury, jak dostaliśmy w opinii prawnej, 

najlepiej jest przeprowadzać z początkiem nowego roku kalendarzowego. W związku z tym jako 

Zarząd, żeby za chwile Państwo radni nie zarzucili nam, Zarządowi, że nie podjął żadnych kroków 

i nie wykonał żadnych ruchów i jesteśmy o rok opóźnieni w tej kwestii, podjęliśmy działania. 
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Ale nie chcieliśmy też wypuszczać sprawy szerzej, bo byłby problem inny, bo dzisiaj ktoś 

zarzuciłby mi, że media wiedziały pierwsze, a radni dowiedzieli się ostatni. Ustaliliśmy też, Panie 

radny, jak nasza współpraca, nie tylko tutaj na linii osobistej, ale na forum wszystkich radnych 

będzie wyglądać i współpracować. Był dla nas jak gdyby temat zrozumiały, dlatego, z całym 

szacunkiem, ale ja dzisiaj naprawdę nie rozumiem Pana oburzenia, ponieważ myślałem, że w dniu 

wczorajszym wszystko sobie wyjaśniliśmy, te kwestie, te wątpliwości mamy za sobą. Rozumiem, 

że mogą być jakieś osobiste urazy i tego typu rzeczy, natomiast też wczoraj sobie po przyjacielsku 

i rozsądnie porozmawialiśmy. Dlatego po pierwsze proponuję, żeby w tym punkcie nie przedłużać, 

tylko żebyśmy realizowali punkty porządku obrad. Mamy w dalszym punkcie temat Zarządu Dróg 

Powiatowych i myślę, że to będzie najlepszy moment na to, aby przetoczyła się na forum Rady 

dyskusja, aby przedstawiono informacje i to z mojej strony tyle. Dziękuję.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

radni, po pierwsze ja nie mam osobistych urazów, bo z chwilą kiedy wygrałem wybory to nie 

jestem tu osobiście jako Jan Szczerbań tylko jako radny Jan Szczerbań, od tego zaczynam. 

Po drugie, nie bardzo chyba się rozumiemy, dlaczego, że tak ważna decyzja jaką jest likwidacja 

Zarządu Dróg Powiatowych, że ma być dzisiaj przedyskutowana i ma być dzisiaj przegłosowana. 

Tutaj od tego trzeba zacząć, gdzie był  Zarząd wcześniej. Nagle słyszę w sprawozdaniu Pana, 

rozmowa, później już podjął decyzję i wczoraj popołudniu o godz. gdzieś 16:00, po zakończeniu 

komisji jest rozmowa. Ja nie byłem entuzjastą, ja wysłuchałem przez grzeczność, bo jeżeli Pan 

Starosta zaprasza ja idę, ale to nie jest rozmowa na tej zasadzie radny-starosta, bo to dla mnie jest 

nietaktem. Procedura z wyprzedzeniem, rozmawiamy. Jak sobie Państwo wyobrażacie, że ja jestem 

proszony na rozmowę i ja mam od razu decyzję, a gdzie przemyślenia pewne. Ja decyzji od razu 

nigdy nie podejmuję. Nigdy nie podejmuję, chyba, że wy macie takie standardy, naprawdę gratuluje 

Państwu. Dziękuję bardzo.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ze strony Państwa radnych są 

jeszcze inne pytania co do sprawozdania Pana Starosty? Nie widzę, dziękuję.  

 

Ad.pkt.5 

Siostra Anna Biała, Salezjańska Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom 

Wspomożycielki w Dobieszczyźnie – przedstawiła informację o funkcjonowaniu Domu Dziecka 

w Dobieszczyźnie. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Pan Eugeniusz Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze 
– przedstawił informację o funkcjonowaniu Domu Dziecka w Górze. Informacja stanowi załącznik 

nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ze strony Państwa radnych są 

pytania? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

radni, Szanowni goście, nie tyle co pytanie, tylko tak się zdarza, że Dom Dziecka w Górze jest na 

terenie naszej parafii. Sukces tego miejsca, polega na tym, że doskonale wszedł w strukturę naszej 

ludności. My nie patrzymy na Dom Dziecka z boku, nie, to są nasze dzieci, my ich traktujemy jak 

swoich. To jest właśnie ogromny sukces tego miejsca - Domu Dziecka, to jest cząstka naszego 

klimatu i to jest właśnie dobre miejsce dla nas, które nam wszystkim służy. Tak samo w szkole, bo 

to różnie w życiu bywa, my wiemy, że to są nasze dzieci, do naszych szkół chodzą i za to wszystko 

właśnie też naszym mieszkańcom pragnę podziękować, że tam, gdzie mogą to służą pomocą. 

Dziękuję bardzo.   



 6 

 

Radny M. Drzazga – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja w imieniu 

Zarządu chciałbym z kolei podziękować i Siostrze Dyrektor i Panu Dyrektorowi, dlatego, 

że należałoby się skupić właściwie nad takimi dwoma wyrazami. Przede wszystkim wrażliwość 

i odpowiedzialność, dlaczego nad tymi dwoma wyrazami, dlatego proszę Państwa, że jeśli chodzi 

o dziecko jest to bardzo delikatna konstrukcja psychiczna, jak sami Państwo doskonale wiedzą. 

Każdy z nas wychowywał czy wychowuje swoje dzieci, czy też wychowuje czy pomaga 

wychowywać wnuki, więc wiemy jakie to jest po prostu zadanie ważne. Dlaczego mówię, 

że o konstrukcji psychicznej dziecka, dlatego proszę Państwa często zdarza się, że albo te dzieci 

utraciły dom, albo zostały w tym domu skrzywdzone. Dlatego jest to wielkim zadaniem ze strony 

placówek, tych które składały przed chwilą sprawozdanie, budowa podstaw można powiedzieć, 

dlatego, że te dzieci nawet tym przetrąconym kręgosłupem psychicznym często tęsknią za tym złym 

nawet domem, się to zdarza. Dlatego budowanie relacji opartych na przyjaźni, zrozumieniu, 

budowanie nowego spojrzenia na świat jest zadaniem bardzo trudnym. Dlatego uważam, że te dwa 

wyrazy oddają chyba wszystko, właśnie wrażliwość i odbudowa tego zaufania dla ludzi, bo skoro 

ktoś był kiedyś skrzywdzony, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że nie tak łatwo naprawić te 

relacje. Dlatego Państwu serdecznie dziękujemy za to serce wkładane właśnie, za budowę, 

odbudowę, można powiedzieć, tej delikatnej struktury psychicznej naszych dzieci. Jeszcze raz 

dziękuję za wrażliwość i za odpowiedzialność, w imieniu Zarządu dziękuję.  

 

Radny L. Bajda – Szanowni Państwo, ja sobie zdaję sprawę, że pełnicie rolę służebną wobec 

dzieci, wobec społeczeństwa, wielkie zadanie. Uznanie z mojej strony, że pozyskujecie sponsorów 

i wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy. Tu jednak nasuwa się jedno pytanie, jeśli chodzi 

o Dom dziecka w Górze, z rodziną Fischerów tam Państwu utrzymujecie dobry kontakt, ja wiem, 

że to są potomkowie, dawnych właścicieli, kiedyś opisywałem to w swoich materiałach. Jakie jest 

ich nastawienie do aktualnego stanu rzeczy? Czy nie śni się komuś jakaś rewindykacja majątkowa? 

To jest w tej chwili bardzo istotne.  

 

Pan Eugeniusz Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze 
– przyjeżdżało dwóch braci z siostrą, zawsze byli zadowoleni z utrzymania pałacu, że dom dziecka 

służy społeczeństwu, zadowoleni są też z utrzymanego parku. Nie ma sygnałów żadnych.  

 

Wicestarosta, M. Szymczak – ja chciałbym odpowiedzieć Panu radnemu Leszkowi Bajdzie, 

dlatego, że my mamy sprawę Zakrzewa i może to niepokoi. Natomiast rodzina Fischerów nie 

wysuwa żadnych roszczeń i nie może, ponieważ ten majątek był przejęty jako mienie poniemieckie 

i nie mogą mieć roszczeń. Ponadto właściciel ostatni w czasie II wojny światowej był członkiem 

NSDAP i ta rodzina czuje się, że tak powiem, zażenowana z tego powodu, więc żadnych roszczeń 

nie wysuwają.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ze strony Państwa radnych są 

pytania? Nie widzę. Pięknie dziękuję Siostrze Dyrektor i Panu Dyrektorowi, dziękuję również 

w imieniu Rady Powiatu, bo na moje ręce przyszły zaproszenia, na pewno przedstawiciele Rady 

Powiatu zawitają do Państwa, do dzieci w niedługim czasie. A skoro o tym mówimy, to Szanowni 

Państwo radni, wiadoma kwota, tak jak zawsze 100 zł od każdej osoby, aby ten Mikołaj do jednego 

i drugiego domu dziecka nie jechał z pustym workiem. Również zaproszeni goście jeśli mają taką 

wolę, nie pogardzimy.  

 

Ad.pkt.6 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia przedstawiciela powiatu w Związku 
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Powiatów Polskich. Uchwałą Nr VI/24/99 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 12 lutego 1999 r. 

Powiat Jarociński przystąpił do Związku Powiatów Polskich. Dotychczasowym przedstawicielem 

powiatu w Związku Powiatów Polskich był Pan Mikołaj Szymczak Starosta Jarociński. Ze swojej 

strony proponuję, aby tym przedstawicielem był Pan Starosta Bartosz Walczak. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Czy ze strony Państwa radnych są do projektu uchwały 

uwagi lub zapytania? Nie widzę. Czy Pan Starosta wyraża zgodę? 

 

P. Starosta, Bartosz Walczak – tak, wyrażam. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa 

radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 

Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr II/11/14 

 

Ad.pkt.7 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia przedstawiciela powiatu 

w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. Z uwagi na to, że Powiat Jarociński jest 

członkiem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski należy wydelegować przedstawiciela 

powiatu w Stowarzyszeniu. W IV kadencji samorządu przedstawicielem powiatu był Pan Kasper 

Ekert - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego. Proponuje się, aby przedstawicielstwo 

powiatu nadal związane było ze stanowiskiem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego. Ze swojej strony proponuję, aby naszym przedstawicielem do Stowarzyszeniu Gmin 

i Powiatów Wielkopolski był Pan radny Julian Zegar. Czy są inne propozycje ze strony Państwa 

radnych? Nie widzę. Czy Pan radny Julian Zegar wyraża zgodę?  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Radny J. Zegar – tak, wyrażam zgodę.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, w związku z powyższym 

proponuję przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem uchwały w sprawie 

ustanowienia przedstawiciela powiatu w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski? Bardzo 

proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr II/12/14 

 

Ad.pkt.8 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa 

i porządku. Czy ze strony Państwa radnych są kandydatury?  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Radny M. Drzazga – Pan Zbigniew Kuzdżał i Pan Julian Zegar. 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – czy są inne propozycje ze strony Państwa 

radnych? Nie widzę, dziękuję. Czy Pan radny Kuzdżał wyrażą zgodę? 

 

Radny Z. Kuzdżał – tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – czy Pan radny Zegar wyrażą zgodę? 

 

Radny J. Zegar – tak, wyrażam zgodę.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, wobec braku innych kandydatów, 

przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Bardzo 

proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję 

bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 14 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr II/13/14 

 

Ad.pkt.9 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Jarocińskiego. Jak Państwo wicie Pan radny Grzegorz Fengler złożył mandat 

i w związku z wygaśnięciem mandatu musimy odwołać Pana Grzegorza Fenglera ze składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej. Dziękujemy Panu radnemu za krotką pracę w Komisji Rewizyjnej. 

musimy uzupełnić skład osobowy Komisji Rewizyjnej. Czy są ze strony Państwa radnych 

propozycje? Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Wicestarosta, M. Szymczak – proponuję Panią Janiną Nicke.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – rozumiem, że Pani Przewodnicząc miała tę 

samą myśl.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjna, p. B. Włodarczyk – tak.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – staram się prowadzić zgodnie z literą 

prawa, w związku z powyższym najpierw udzieliłem głosu Panu Wicestaroście, dlatego bardzo 

przepraszam Panią radną, że nie udzieliłem kobiecie pierwszeństwa, ale procedury są jakie są. 

Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Czy Pani radna Janina Nicke wyrażą zgodę? 

 

Radna J. Nicke – tak. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – w związku z powyższym przejdziemy do 

głosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie 

ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych, 

przy 15 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę. 
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Uchwała Nr II/14/14 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – Szanowni Państwo myślę, że ogłosimy 15 

minut przerwy. 

 

 

Po przerwie 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – wznawiam obrady II sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego. Na sali jest 14 radnych, możemy obradować, mamy quorum. 

 

Nieobecni na obradach radny M. Małynicz i radny L. Bajda. 

 

Ad.pkt.10 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych komisji 

Rady Powiatu Jarocińskiego. Dotyczy to Pana Grzegorz Fenglera. W związku z wygaśnięciem 

mandatu odwołuje się Pana Grzegorza Fenglera ze składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju. 

Czy ktoś ze strony Państwa radnych ma pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych 

jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest 

„przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr II/15/14 

 

Ad.pkt.11 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych komisji 

Rady Powiatu Jarocińskiego. Dotyczy Pani radnej Janiny Nicke. Ja chciałbym się zapytać Pani 

radnej w jakich komisjach chce pracować? Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Radna J. Nicke – w Komisji Budżetu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – radni pracują w dwóch komisjach, a Pani 

radna już jest w Komisji Rewizyjnej, także w Komisji Budżetu i Rozwoju. Ze strony Państwa 

radnych uwag nie widzę. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 14 radnych,  

przy 13 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr II/16/14 

 

Na obrady wrócił radny L. Bajda.  

 

Ad.pkt.12 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (98.680 zł) 

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – przedstawił projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Na obrady wrócił radny M. Małynicz.  

 

Radny M. Małynicz - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 9 grudnia br.  

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy ze strony Państwa radnych 

do projektu uchwały są pytania? Nie widzę, w związku z powyższym proponuję przejść do 

głosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie 

ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr II/17/14 

 

Ad.pkt.13 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (41.227 zł) 

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – przedstawił projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Radny M. Małynicz - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 9 grudnia br.  

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy ze strony Państwa radnych 

do projektu uchwały są pytania? Nie widzę, dziękuję, w związku z powyższym proponuję przejść 

do głosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto „się wstrzymał”? Nie widzę. 

Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr II/18/14 

 

Ad.pkt.14 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych z terenu powiatu jarocińskiego oraz harmonogram tygodniowych dyżurów aptek 

ogólnodostępnych z terenu miasta Jarocin. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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Radny J. Szczerbań - Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 10 grudnia br.  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu jarocińskiego oraz harmonogram 

tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych z terenu miasta Jarocin. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy ze strony Państwa radnych 

do projektu uchwały są pytania? Nie widzę, dziękuję, w związku z powyższym proponuję przejść 

do głosowania.  Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr II/19/14 

 

Ad.pkt.15 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego zbadania wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Czy ktoś z Państwa chce zabrać w tej kwestii głos? Nie widzę. Jest to uchwała, która została 

sporządzona na podstawie pisma. Do Rady Powiatu zostało skierowane pismo ze spółki Jarocin 

Sport i taka jest procedura, żeby rozwiązać stosunek pracy z radnym musi być wyrażona zgoda ze 

strony naszego organu. Czy są ze strony Państwa radnych pytania do tego projektu uchwały? Nie 

widzę. W związku z powyższym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” 

przyjęciem projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego 

zbadania wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu 

Jarocińskiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się 

wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr II/20/14 

 

Ad.pkt.16 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych 

w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

P. Starosta, Bartosz Walczak – Szanowni Państwo radni, zebrani gości, temat został wywołany na 

początku dzisiejszej sesji, pozwólcie Państwo, że do uzasadnienia uchwały chciałbym jeszcze kilka 

zdań dodać związanych z pracę w ciągu ostatnich 11 dni. Z tą procedurą w jaki sposób Zarząd, cała 

droga przebiegała i tak, aby tutaj dzisiaj była dla wszystkich pełna jasność i brak jakichkolwiek 

niedomówień. Zarząd na pierwszym posiedzeniu podjął zagadnienie związane z likwidacją, 

z przekształceniem Zarządu Dróg Powiatowych, aczkolwiek nie posiadaliśmy wtedy jeszcze jako 

Zarząd danych statystycznych dokładanych, danych liczbowych, finansowych. Poprosiliśmy o takie 

dane i na kolejnym Zarządzie już operowaliśmy faktami, liczbami. Zestawienia te posiadają 

Państwo w załączniku do projektu uchwały. Analizowaliśmy w latach 3, w roku bieżącym 
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i w dwóch minionych wykonywane prace przez tą jednostkę. Tutaj doszliśmy jednoznacznie, 

jednomyślnie do prostego wniosku, na podstawie tych danych liczbowych, że zdecydowana 

większość prac jest tak naprawdę zlecana na zewnątrz, a jednostka zajmuje się administrowaniem 

tymi funduszami i nadzorem nad prowadzonymi pracami.  W ramach własnych zakresów według 

informacji, jakie posiadamy zajmowała się remontami chodników w liczbie 1,4 km w 2014 roku, 

koszenie rowów na terenie powiatu i oznakowanie poboczy. Natomiast większość pozostałych, 

reszta pozostałych zadań w większości, w 90% była zlecana na zewnątrz. Poprosiliśmy jako Zarząd 

Pana Skarbnika o symulację finansową jak wyglądałoby to, kiedy wcielilibyśmy kompetencje tej 

jednostki do Starostwa Powiatowego, do struktur urzędowych. Macie Państwo to też w załączeniu, 

uwzględnione tutaj są też wszelkie pochodne. Podsumowując według wyliczeń bardzo ostrożnych 

i dokładnych, szacunkowe oszczędności po 4 latach od 2015 do roku 2018, osiągnęłyby wskaźnik 

1.771.048 mln zł. Mając te informacje Zarząd uznał za zasadne, aby ta uchwała znalazła się na 

najbliższej sesji, po tym, jak nasi radcowie prawni poinformowali nas, że te procedury należy 

przeprowadzać z początkiem roku kalendarzowego, aby miało to wszystko swój ład i porządek 

księgowy i finansowy. Mając te informacje i podejmując uchwałę, skierowaliśmy projekt tejże 

uchwały do Komisji Budżetu i Rozwoju, która odbyła się też w tym tygodniu, gdzie otrzymaliśmy 

opinię pozytywną od komisji. Mają te informacje udaliśmy się do Zarządu Dróg Powiatowych wraz 

z Wicestarostą, Członkiem Zarządu i Sekretarzem Powiatu, odwiedziliśmy jednostkę, 

rozmawialiśmy w obecności Pana Dyrektora ze wszystkimi pracownikami, w tym z Panami 

z brygady, która zajmuje się  bezpośrednio pracami na drogach i tłumaczyliśmy jak ta procedura ma 

wyglądać. Tłumaczyliśmy, że postawienie jednostki w stan likwidacji to jest okresowe zadanie, 

to nie jest coś, co dzieje się z dnia na dzień. Mamy świadomość pełną tego, że z jednej strony 

musimy my jako Starostwo, jako Zarząd dobrze przygotować wcielenie tych kompetencji w nasze 

struktury. Z drugiej strony mamy okres zimowy, który się rozpoczął, a co z tym jest związane, 

zimowe utrzymanie dróg, musimy zabezpieczyć to, aby drogi były w odpowiedni sposób utrzymane 

w trakcie zimy. W związku z tym postanowiliśmy, aby proces ten trwał przez pierwszy kwartał 

roku 2015, tak, aby z dniem 1 kwietnia wcielić w struktury urzędu dotychczasowe kompetencje 

ZDP. Podczas wizyty w ZDP z kolegami z Zarządu, z Panem Sekretarzem, kilkakrotnie 

wskazywaliśmy zatrudnionym tam osobom, że ostatnią rzeczą na jakiej Zarządowi zależałoby to 

aby zmiana ta odbyła się z jakąkolwiek krzywdą ludzką , z jakimkolwiek zwolnieniem i z tym, 

aby ktokolwiek, z tych osób, które tam dzisiaj pracują, pozostał bez pracy. Co do pracowników 

administracyjnych i technicznych, że tak powiem, Zarząd ma pewne przemyślenia, natomiast to jest 

za szybko, aby się nimi dzielić. Natomiast jest jeszcze drugi zespół pracowników, ta brygada 

techniczna, drogowa, o której wspominałem wcześniej, tutaj też już mamy kilka wariantów, 4 na tą 

chwilę, które jesteśmy w stanie tym osobom zaproponować tak, że będą miały alternatywę i będą 

miały możliwość podjęcia dalszej pracy. Po spotkaniu z pracownikami i Panem Dyrektorem w ZDP 

rozpoczęliśmy rozmowy wczoraj, w dniu dzisiejszym już z radnymi. Szanowni Państwo, mając 

pełną świadomość i odpowiedzialność, ale też mając cel i wiedząc w jakim kierunku chcemy iść 

i do czego dążymy, po sesji dzisiejszej i po dzisiejszym ewentualnym Państwa poparciu tego 

projektu uchwały, w dniu jutrzejszym na mój wniosek zostanie powołany zespół roboczy do spraw 

likwidacji ZDP, w skład którego wejdzie Wicestarosta Pan Mikołaj Szymczak, Pani Dyrektor 

Wydziału Rozwoju Honorata Śmigielska, ponieważ to pod tym wydziałem funkcjonowałoby biuro 

dróg powiatowych, tak byśmy to widzieli docelowo. Oczywiście Radca Prawny, Pan Skarbnik, Pan 

Sekretarz pod kątem organizacyjnym i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Grzegorz Fengler. 

Ponieważ, to by była też ta gwarancja tych wszystkich kroków dalszych, jeśli chodzi 

o zabezpieczenie wszystkich osób, które dzisiaj tam pracuję. Procedura likwidacyjna trwałaby przez 

3 miesiące, tak, aby w sposób naturalny i bez żadnych przeszkód mogło od 1 kwietnia zacząć 

funkcjonować biuro dróg powiatowych w naszym urzędzie przy al. Niepodległości. Z punktu 

widzenia interesu mieszkańców i utrzymania dróg zmieni się tylko to, że klienci nie będą 
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przychodzić czy dzwonić na ul. Zaciszną, a będą przychodzić albo dzwonić w budynku Starostwa. 

Bardzo dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję. Szanowni Państwo, zanim 

przejdziemy do dyskusji na ten temat, konieczne jest jeszcze, musze mieć opinię Komisji Budżetu 

i Rozwoju. Ta opinia jest, natomiast nastąpiły zmiany w projekcie uchwały dzisiejszą decyzją 

Zarządu. W związku z powyższym Komisja się musi spotkać ponownie i je zaakceptować.  

 

P. Starosta, Bartosz Walczak – Szanowni Państwo, żeby nie było jakiejś atmosfery tajemnicy, już 

tłumaczę o co chodzi. W pierwotnym projekcie uchwały o likwidacji Zarządu Dróg był zapis, 

że mienie ruchome, proszę Pana mecenasa, żeby mnie poprawiał w razie czego, bo będę z pamięci 

przytaczał zapisy. Mienie ruchome Starostwo Powiatowe sprzeda, natomiast chcemy, aby ten zapis, 

zwrot, sformułowanie „sprzeda, że zostanie sprzedane” zostało zastąpione wyrazem „że zostanie 

zbyte”. Dlatego, że otwiera nam to możliwości i pomysły, które mamy odnośnie niektórych 

pracowników. Zbycie to jest nie tylko sprzedaż, to jest wydzierżawienie na przykład za 

przysłowiową złotówkę itd., dlatego tutaj to sformułowanie daje nam o wiele szersze pole 

manewru,  tak naprawdę tylko i wyłącznie dla dobra pracowników. Proszę komisję o pozytywną 

opinię. Dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – ogłaszam przerwę.  

 

 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – wznawiam obrady II sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego. Stwierdzam, że na sali jest 16 radnych, mamy quorum, możemy obradować. Proszę 

o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju.  

 

Radny M. Małynicz - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  pozytywnie 

zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję pięknie. Otwieram dyskusję. 

Czy ze strony Państwa radnych są do przedstawionego projektu uwagi? Nie widzę. W związku 

z powyższym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych 

w Jarocinie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się 

wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 12 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymującym” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr II/21/14 

 

Ad.pkt.17 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

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 podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia 

przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.  
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P. Starosta, Bartosz Walczak – omówił projekt uchwały.  Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 21 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – Szanowni Państwo, bardzo proszę o opinię 

komisji.  

 

Radny J. Szczerbań – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 8 grudnia br.  

pozytywnie zaopiniowała projekt 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 podwyższonego kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów 

w Spółce. 

 

Radny M. Małynicz - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 9 grudnia br.  

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są ze 

strony Państwa radnych pytania? Nie widzę. Dziękuję. W związku z powyższym przechodzimy do 

głosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki pod firmą „Szpital Powiatowy w Jarocinie”? Proszę o podniesienie 

ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr II/22/14 

 

Ad.pkt.18 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2022 wraz z autopoprawkami. 

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawkami.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – Szanowni Państwo, bardzo proszę o opinię 

komisji.  

 

Radny M. Małynicz - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 9 grudnia br.  

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

 

Radny J. Szczerbań – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 8 grudnia br.  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2022 

wraz z autopoprawkami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję. Otwieram dyskusję. 

Kto z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Dziękuję.  W związku z powyższym zamykam 

dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu 
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uchwały v Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2022 wraz z autopoprawkami? Bardzo proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr II/23/14 

 

Ad.pkt.19 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r. wraz 

z autopoprawkami.  

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawkami.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję, bardzo proszę o opinię komisji.  

 

Radny L. Bajda – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na swoim posiedzeniu w dniu 

5 grudnia br.  pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r. 

 

Radny M. Stolecki - Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu 10 grudnia br.  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 

2014 r. 

 

Radny J. Szczerbań – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 8 grudnia br.  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2014 r. wraz z autopoprawkami. 

 

Radny M. Małynicz - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 9 grudnia br.  

pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto 

z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Dziękuję. W związku z powyższym przechodzimy do 

głosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r. wraz z autopoprawkami? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr II/24/14 

 

Ad.pkt.20 Interpelacje i zapytania radnych.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – wpłynęła jedna interpelacja dzisiaj do mnie 

przed sesją. Pozwolę sobie odczytać. To jest zapytanie.  

Kopia zapytania stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  



 16 

 

Radny L. Bajda – Panie Przewodniczący, ja już rozmawiałem z przedstawicielem Zarząd Dróg, 

który wstępnie uznał, że również mają mocne argumenty, aby mojej zapytanie poprzeć 

argumentami i również skierować do Starosty, do Zarządu i do GDDKiA.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – jeżeli to było zapytanie, to między sesjami 

nie wpłynęła żadna interpelacja. Natomiast co do interpelacji, można interpelacje składać pisemnie 

i ustnie. Ja na dzień dzisiejszy, na bazie starego statutu powiatu jarocińskiego, mogę jedynie prosić, 

aby one były pisemne. Ja Was bardzo proszę, żeby one były pisemne, one są wtedy czytelne, żeby 

nie dochodziło do sytuacji takiej, jak dochodziło w ostatniej kadencji, że się panie z biura rady 

musiały domyślać czy to jest interpelacja czy zapytanie. Bardzo Was proszę na dzień dzisiejszy, 

jeżeli ktoś z Państwa chce złożyć interpelację, żeby to była forma pisemna. Będzie nam łatwiej 

wszystkim pracować i myślę, że to będzie z pożytkiem dla wszystkich.  

 

Radny L. Bajda – Panie Przewodniczący uzupełnię tylko, że podpisanie interpelacji pisemnej bądź 

zapytania od razu wskazuje, kto jest autorem i od razu wiadomo, do kogo przekazać i już nie 

czekając na odczytanie czy odpisanie treści protokołu. Ponadto można to zrobić również w ten 

sposób, że pewne rzeczy jeszcze można pouzgadniać i przedstawienie w formie pisemnej jest po 

prostu jasne i czytelne. Dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – zgadzam się. 

 

Ad.pkt.21 Wnioski i oświadczenia radnych.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – czy ze strony Państwa radnych ktoś chce 

zabrać głos? Nie widzę.  

 

Ad.pkt.22 Wolne głosy i wnioski. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – bardzo proszę Pan radny Jan Szczerbań. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Szczerbań – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo 

radni, za dotychczasową współpracę Panu Dyrektorowi Kaczmarkowi dziękuję, czego dowodem 

było, że się ja osobiście wstrzymałem od głosu. To była bardzo dobra praca, wielomilionowe 

inwestycje udało nam się, Panie Dyrektorze, zrealizować, mam nadzieję, że w tym nowym tworze 

jaki ma się tutaj narodzić Pan jakoś weźmie tą całą gromadę w swoje ręce. Najważniejsza decyzja, 

która na mnie spadła, ten głos sumienia, w grudniu to się rozdaje, proszę Państwa, prezenty, a nie 

likwidację. Niestety jest ten okres tak zły, według mnie, że do końca nie jestem przekonany, dobrze 

czy teraz czy nie teraz. Ale po zapewnieniach Pana Starosty, że zrobi wszystko, żeby wszyscy mieli 

zatrudnienie, to, Ci radni, którzy się wstrzymali ze mną od głosu, za co bardzo dziękuję, będziemy 

to obserwować, bo trzymamy za słowo, że pracy nie stracą. Tu do Pana Dyrektora, wiem, że Pan 

Dyrektor też musi na razie to wszystko przetrwać, bo to za szybko idzie, ale tyle, co Pana tam 

wieloletniej współpracy, za te wszystkie inwestycje na terenie gminy Jaraczewo, które są świetnie 

zrealizowane, za to wszystko bardzo dziękuję jako Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Mam 

nadzieję, że Starostwie Powiatowym będziemy się dalej spotyka. Druga rzecz, to nie wiem, do kogo 

to się zwrócić, czy do Zarządu czy do Pana Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, zauważyłem, 

że zaczyna się okres bardzo nieprzyjazny też dla zwierząt. Żeby do myśliwych, niech te lizawki się 

pojawią. Ta biedna zwierzyna, kiedy się sypie (…) albo wyginą te zwierzęta i niestety to też 

zagraża bezpieczeństwu ludzi, to są koła, które na brak środków nie narzekają, więc o to proszę 

Zarząd czy Pana Przewodniczącego, to ustalimy, żeby zwrócić się do kół. W zeszłym roku nie 

widziałem lizawek (…). Dlatego na to zwrócić uwagę, ja widzę, co się dzieje u gospodarzy, lizawki 

specjalne, zwierzęta zadbane, a ja się pytam, jak tylko polować i to wszystko, i nic w zamian, trochę 
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ziarna sypnąć i to wszystko, a reszta na polach siedzą te zwierzęta. Też mam łąkę, to ja widzę, żeby 

to dopilnować, do koła łowieckiego, konkretnie gdzie w jakich miejscach, widoczne, gdzie jest 

skupisko zwierząt. Dziękuję bardzo.  

 

Radny L. Bajda – jeżeli chodzi o sprawę tych lizawek to postaram się w poniedziałek dotrzeć 

bezpośrednio do wydziału ochrony środowiska, stworzymy tam odpowiednie pismo i żeby zwrócić 

się rzeczywiście do tych myśliwych. Również możemy im pewną pomoc zaproponować, 

aczkolwiek oni sprzętem i lizawkami dysponują. Myślę, że o zwrócenie uwagi. Już nie będę 

tłumaczył o zapotrzebowaniu biologicznym organizmu zwierzęcego itd., bo bym Państwa trochę 

zanudził, ale jest taka potrzeba i na pewno wpłynie to na bezpieczeństwo na naszych drogach. 

Natomiast jeżeli chodzi o sprawy likwidacji Zarządu Dróg, myślę, że to nie będzie taka straszna 

sprawa, bo już to było wcześniej analizowane. Tak się składa, że Pan Starosta jest młodym 

człowiekiem, dynamicznym, ale znając go osobiście, do spraw ludzkich przywiązywał dużą wagę i 

tutaj dlatego trzymam go za słowo.  

 

Ad.pkt.23 Komunikaty. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – teraz ja kilka zdań. Został powołany Klub 

radnych PSL. Mam przed sobą Protokół z zebrania założycielskiego  Klubu Radnych Polskiego 

Stronnictwa Ludowego przy Radzie Powiatu Jarocińskiego W skład Klubu wchodzą: Bronisława 

Włodarczyk, Teodor Grobelny, Karol Matuszak, Andrzej Szlachetka, Sławomir Wąsiewski. 

Przewodniczącym Klubu został zaproponowany i przyjął kolega Teodor Grobelny. Kolejna sprawa, 

Szanowni Państwo, przypominam o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego oraz ankiety 

radnego i danych do rejestracji listy plac. Kolejna sprawa to komisja statutowa. Statut, z tego co 

zdążyłem się już zorientować, w IV kadencji żeśmy taką komisję powołali, później żeśmy ją 

rozwiązywali. Proponuję, aby do tej kwestii podejść zaraz na początku przyszłego roku, ponieważ 

nasz statut już jakby nie spełnia wymogów czasu, powiem tak. Z tego, co się zdążyłem zorientować 

w rozmowie z mecenasami. Taką komisję powołamy, ja jestem gotów się podjąć pracy w tej 

komisji i prowadzić tę komisję, żeby szybko i sprawnie dostosować ten statut do wymogów dnia 

dzisiejszego. Jeżeli chodzi o statut, to tak sobie pozwoliłem parokrotnie nawet przeczytać 

w niektórych punktach. Ponieważ wszyscy jesteśmy dorośli, to z niektórych punktów, jako 

Przewodniczący Rady, jeżeli pozwolicie, a mnie nie odwołacie za to, to będę korzystał w sposób 

zdecydowany. Chodzi przede wszystkim o dyscyplinę prowadzenia obrad, wypowiedzi, czasu tych 

wypowiedzi, po prostu musimy się szanować nawzajem. Ja uważam, że tutaj są takie 

sformułowania, które pozwalają mi na to, aby te sprawę uporządkować. Obiecuję Wam, że dopóki 

będziecie to znosić, to będę w ten sposób działał. Obecność na sesji, pozwoliłem sobie zobowiązać, 

obecny statut pozwala mi zobowiązać kierowników jednostek podległych powiatowi do 

uczestnictwa w sesji. Pismem poprosiłem, a nawet właśnie zobowiązałem ich do tego, 

aby kierownicy tych jednostek podległych powiatowi byli na sesji. Jeżeli nie mogą z ważnych 

przyczyn, oczywiście mogą wytypować swego zastępcę. Z tego, co rozmawiałem z Panem Starostą, 

to tylko w szczególnych przypadkach będą zwolnienia z tego obowiązku. Szanowni Państwo to 

ostatnia sesja przed świętami, w związku z powyższym, życzę Wam wszystkiego najlepszego, 

spokojnych, wesołych, najlepszych, żeby ta wigilia sprawiła, że radość zagości na naszych twarzach 

i będzie przez cały następny rok. Szanowni Państwo, właśnie upominki, jak święta, życzenia to 

i gwiazdor dla Państwa radnych, w związku z powyższym, jest to właściwie gwiazdor jeszcze od 

mojego poprzednika. Upominki w imieniu moim, Pana Starosty, ale też w imieniu Pana 

Przewodniczącego Jarosława Łukaszewicza. Następna sesja 29 grudnia, tutaj na sali, będę chciał, 

żeby wszystkie sesje tutaj były, tylko przypadki skrajne, że będzie to w sali nr 30. Godzina 14:30, 

zawsze w ostatni czwartek miesiąca, chyba, że będą sytuacja jakieś pilne. Dyżur mam od 12:00 do 

14:00w każdy poniedziałek. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chce też mieć dyżury, to nie ma 

problemy, Panie to ogłoszą, można korzystać u mnie w biurze.   
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Radni oraz Pan Starosta otrzymali drobne upominki na rozpoczęcie V kadencji Rady Powiatu 

Jarocińskiego.  

 

Ad.pkt.24 Zakończenie obrad. 

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

obrad zamykam II Sesję Rady Powiatu V kadencji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Karol Matuszak 

 

Protokołowała :  

Katarzyna Józefiak 

Agnieszka Przymusińska 

  


