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Protokół nr LX/18 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 
odbytej w dniu 21 czerwca 2018 r. w godz. od 13:00 do 16.10 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady LX 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. 

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

prawomocnych uchwał. 

Wysoka Rado! 

Porządek obrad LX 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 oraz do projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 

2018 r. 

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 60 sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt. 2.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – Protokół z 59 sesji Rady Powiatu był 

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

19 czerwca 2018 r. w godzinach urzędowania oraz był załączony w programie e-sesja. Do dnia 

sesji nie zostały do niego zgłoszone żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada 

przyjęła protokół z 59 sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – „Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po 59 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. Nie widzę. Sprawozdanie zostało przez 

Wysoką Radę przyjęte.  

 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – ponieważ nie ma pytań do Sprawozdania z działalności 

Zarządu Powiatu to przekażę sprawozdanie z działalności Starosty od ostatniej sesji 26 maja. 

Dużo było spotkań, uroczystości, obchodów. 29 maja nastąpiło otwarcie drogi 

w Magnuszewicach, pierwszej z trzech głównych dróg powiatowych, które zostały 

zaprojektowane i zaplanowane na ten rok. 8 maja uroczyste otwarcie linii kolejowej Jarocin - 

Gniezno w obecności Marszałka Jankowiaka na dworcu we Wrześni. W uroczystości wzięły 

udział władze kolejowe, samorządowe. Po 6 latach przerwy w kursowaniu tej linii zostało 

uruchomionych 6 kursów. Apel do wszystkich by korzystać z tej linii. Apel do wszystkich by 

korzystać z tej linii, bo wszystko zależy od frekwencji. 10 maja odbyła się Biała niedziela 

w jarocińskim szpitalu. Dziękujemy panu Prezesowi. 11 i 12 czerwca odbył się konwent 

starostów w Zawidowicach. Poruszane były tematy bardzo ważne, takie jak finansowanie 

szpitali powiatowych. Również rozmawialiśmy o realizacji wypłat z projektów geodezyjnych 
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i oświatowych. Są pewne opóźnienia od Marszałka w finansowaniu tych projektów mimo już 
złożonych wniosków o wypłaty. Miało być również spotkanie z Wojewodą odnośnie dróg 

lokalnych, jednak Wojewoda przysłał tylko informację dotyczącą rozdania środków. Było 

wiele jubileuszy i obchodów. Obchody rocznicowe we Lgowie dotyczące osoby Gorzeńskiego, 

Dowódcy Powstania Wielkopolskiego. Również obchody 60-lecia koła gospodyń wiejskich 

w Wojciechowie jak i w Golinie. Ponadto 150lecie Banku Spółdzielczego w Jarocinie oraz 800-

lecie parafii w Siedleminie. 19 czerwca otwarcie wystawy na 100-lecie Wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kotlinie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. 
 

Ad. pkt. 4.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LIX sesji Rady 

Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – byłem na otwarciu drogi 

w Magnuszewicach. Przepiękna droga. 800-lecie parafii w Siedleminie. 

 
Radny L. Bajda – sprawozdanie z działalności radnego po LIX sesji Rady Powiatu stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 5.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do zapoznania się ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński –  powierzę realizację poszczególnych punktów panu 

Skarbnikowi. Jeżeli chodzi o przedstawienie informacji o stanie mienia powiatu poproszę panią 
Alicję Staniszewską. Natomiast wniosek do RIO przedstawi pani radna Bronisława 

Włodarczyk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Po sprawozdaniach zabiorę głos 

i dopowiem kilka słów. 

 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Jarocińskiego za 2017 rok w formie prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 8 

do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. 
 

Ad. pkt. 6.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – zapoznanie się ze sprawozdaniem 

finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił sprawozdanie finansowe Powiatu 

Jarocińskiego za 2017 rok w formie prezentacji multimedialnej, która stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. 

 

Ad. pkt. 7.  
Zapoznanie się z informacją o stanie mienia. 
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P. A. Staniszewska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomosciami – przedstawiła 

informację o stanie mienia Powiatu Jarocińskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. Informacja 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Ad. pkt. 8.  
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zapoznał zebranych z uchwałą Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii 

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

powiatu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 9.  
Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok.  

 

Radna B. Włodarczyk – przedstawiła uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Komisja Rewizyjna po bardzo wnikliwej, szczegółowej analizie wykonania budżetu powiatu 

za 2017 rok wraz z informacjami mienia, bilansem, skierowała wniosek do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu. Komisja w pełnym składzie, w głosowaniu jawnym 6 głosami 

„za” oceniła pozytywnie wykonanie budżetu powiatu jarocińskiego za 2017 rok i wnioskuje 

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jarocinie za 2017 rok. Wniosek stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – zapoznał zebranych z uchwałą Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

za 2017 r. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraził opinię, że 

wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  Jarocińskiego o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2017 rok został uzasadniony. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 

 

Ad. pkt. 11.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – otwieram dyskusję. Udzielam głosu panu 

Staroście.  

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – jak już zgłaszałem, po wszystkich sprawozdaniach 

ustosunkuje się do wykonania budżetu. Kilka słów podsumowania. Rok 2017 to rok 

przygotowań do realizacji czterech najważniejszych inwestycji drogowych w czterech gminach 

powiatu jarocińskiego. Wykonanie projektów było głównym zadaniem jak i poszukiwanie 

finansowania. To się w pełni udało o czym świadczą obecnie realizowane przebudowy dróg. 

Tak się sprawnie przygotowaliśmy do realizacji, z projektami, że już na początku stycznia 

ogłoszone zostały wszystkie przetargi. Wyszły one poniżej kosztorysów. Nie poprzestaliśmy 

na projektowaniu i szukaniu środków finansowych. Podjęliśmy też trudna decyzję 
o rozbudowie i nadbudowie szpitala powiatowego w celu dostosowania go do wymogów 

ustawy o lecznictwie. Udało się pozyskać środki finansowe i przystąpić do rozpoczęcia 

inwestycji. Jest ona obecnie pomyślnie realizowana. Poinformuję, że najbliższa sesja po 

wakacjach poświęcona zostanie sprawom szpitala i lecznictwa. Przypomnę nasz wkład 

finansowy do spółki tak jak mówił pan skarbnik 1 mln zł, pożyczka 750 tys zł i poręczenie to 

3 mln zł plus odsetki na realizację inwestycji, która była na początku niedoszacowana. Dlatego 

pierwszy przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku środków. Dodam, że w 2016 roku 
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strata 2 mln zł, 2017, 2,3 mln zł, ale już w dwóch pierwszych miesiącach 2018 poprzedni prezes 

poniósł stratę w wysokości 1,1 mln zł. Jednak trzeba jeszcze zauważyć, że w 2016 roku 2 mln zł 

straty wynikało z tego, że sprzedaż budynku dała 700 tys zł. Gdyby nie ta sprzedaż, strata 

wynosiła by już 2,7 mln zł. Studnia sprzedana dała kolejne 574 tys zł i tez strata byłaby wyższa. 

Sprytnie została podpisana umowa na dzierżawę pralni, którą z Zarządem szpitala szczegółowo 

analizowaliśmy, ponieważ pieniądze za dzierżawę z pierwszych trzech lat zostały wpłacone już 
w pierwszym roku. Wynosiła ona 100 tys zł i straty byłoby więcej, gdyby ta opłata dzierżawna 

nie została wpłacana. Gdyby nie te sprzedaże i umowa to strata wynosiłaby 3,374 mln zł. 

Ponadto na szpitalu ciążył kredyt, który został już skonsumowany  na wysokość 1,8 mln zł, 

który musimy w tej chwili spłacać. Szpital był w kiepskim stanie finansowym o czym świadczy 

fakt, że musieliśmy pożyczyć 750 tys zł, na rozbudowę jeszcze 3 mln zł. Do strat doszły błędy 

projektowe obecnej inwestycji i dodatkowe koszty. Jeśli chodzi o kolejne inwestycje drogowe 

w 2016 roku opiewały na kwotę 10 mln zł plus 2 mln zł remonty. W 2017 – drogi Żerków – 

Dobieszczyzna, Magnuszewice – Wilcza, Góra ul. Zalewska, Cerekwica chodnik 

i ul. K. Wielkiego. Radny J. Zegar wypomina, że w 2017 roku nie było nic wielkiego robione 

w Gminie Jarocin. Co roku nie zdarza się, że w danej gminie jest wybuch inwestycji. 

Przypomnę, że w 2016 roku w gminie Jarocin inwestycje drogowe opiewały na następujące 

kwoty: Witaszyce – Zakrzew 6,6 mln, chodnik ul. Podchorążych i Malinowskiego 325 tys zł 

oraz 459 tys zł. Następnie projekt na drogę Golina – Zakrzew 100 tys zł, ul. Wybudowana 

715 tys zł, Jarocin – Wola 401 tys zł, ul. Jarocińska w Siedleminie 165 tys zł. Pamiętamy też 
o tych 2 mln zł Jarocin – Słupia. Pamiętam słowa radnego Kawaśniewskiego, który zapytał czy 

2 mln zł włożone na gminną drogę Jarocin – Słupia będą oddane? Było zapewnienie, że zostaną 
oddane. Niestety tak się nie stało. Teraz sumując te kwoty, które wymieniłem, informuje 

wszystkich radnych, że w 2016 roku dla Gminy Jarocin zainwestowano w drogi 10,8 mln zł. 

Natomiast w pozostałych gminach wykonano inwestycji drogowych na 1,9 mln zł. Bardzo był 

bogaty w inwestycje drogowe rok 2016 dla Gminy Jarocin. Nie może być tak co roku, bo powiat 

składa się z czterech gmin. Fakt, że trochę więcej zostało zrobione w pozostałych gminach 

w 2017 roku. W 2018 roku mamy pełna równowagę i w Gminie Jarocin mamy zaplanowana 

inwestycję Golina - Zakrzew. Jeśli chodzi o oświatę, to inwestycje w 2017 roku wynosiły 

930 tys zł. Remonty 355 tys zł. Pomoce dydaktyczne 205 tys zł. Razem prawie 1.490 tys zł. 

Powiat dołożył 1,1 mln zł na oświatę, która nie bilansuje się już od 2013 roku. Stagnacja 

nastąpiła w subwencji oświatowej. Bardzo ważnym wkładem finansowym są projekty 

oświatowe, które finansuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Opiewają w tej chwili 

na 5 mln zł. Są bardzo korzystne dla naszych szkół. W 2017 roku mieliśmy również koszty 

szkód powichurowych. Ponad 115 tys zl poszło na likwidację szkód na drogach powiatowych, 

zniszczony został dach na pałacu w Porębie. Prawie 450 tys zł zostało zaangażowanych 

środków, w tym 100 tys zł dotacji od Marszałka. W ochronę środowiska angażujemy więcej 

środków niż pozyskujemy. Pozyskujemy 184 tys zł, a wydajemy 245 tys zł. Pozyskujemy też 
środki na projekty geodezyjne. Modernizacja 2.650 tys zł i baza danych topograficznych 

700 tys zł. Te projekty są w trakcie realizacji. Pomagamy straży pożarnej oraz wymagał 

dofinansowania Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie. Obecnie DPS zaczyna się bilansować. 
Rehabilitacja zawodowa, WTZ – też dofinansowaliśmy w kwocie ok. 100 tys zł. Dom Dziecka 

w Górze 20 tys zł na wymianę pieca. Na pewno nikt nie zaprzeczy temu, że 1 zł pożyczki 

przyniosła nam 18 zl inwestycji w 2017 roku. W 2016 roku przypomnę ten wskaźnik wynosił 

1:3. Z 2016 roku pozostało 2,244 tys zł nadwyżki. To dobrze, bo w 2017 roku można było 

wykonać większe inwestycje. Najpierw deficyt był zakładany w wysokości 6 mln zł. Spadło 

zadłużenie z 17 mln zł na 10,7 mln zł. W porównaniu z sąsiadami ościennymi jesteśmy najmniej 

zadłużonym powiatem. Najbardziej zadłużonym jest powiat pleszewski na 42 mln zł. Zwracam 

uwagę na nadwyżkę operacyjną jest to różnica między aktualnym stanem przychodów 

i rozchodów w danej chwili. Mieliśmy te 10 mln zł rezerwy w budżecie na płacenie 
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wierzytelności. Szczególne podziękowania za tak dobry wynik finansowy dla wszystkich 

urzędników pracujących w Starostwie Powiatowym, jednostkach podległych, w szkołach, 

PCPR, PUP, dziękuję wszystkim Dyrektorom, kierownikom wydziałów, jednostek podległych 

oraz członkom Zarządu, wszystkim radnym zarówno z koalicji jak i opozycji oraz dziękuję 
panu Przewodniczącemu za wskazywanie rozwiązań. Przypomnę powiedzenie z wczorajszej 

Komisji Budżetowej dlaczego jest tak dobrze, a miało być tak źle.  

 
Radny M. Walczak – chciałem sprostować, bo pan Starosta wyliczył, że strata szpitala 

wynosiła w granicach 4 mln zł uratowała ja sprzedaż nieruchomości. Z księgowości biegły nie 

jestem, ale z tego co wiem, to przy sprzedaży nieruchomości do dochodu wlicza się różnicę 
między wartością księgową tej nieruchomości a wartością uzyskaną i to stanowi dochód a nie 

cała wartość tej nieruchomości. Do wyniku finansowego wlicza się różnicę miedzy wartością 
nieruchomości a wartością księgową. Jeżeli wartość sprzedaży jest wyższa niż wartość 
księgowa to stanowi dochód. Powtarzam nie jestem biegły w księgowości. Wracając do 

absolutorium mam pełne zaufanie do pana Skarbnika pod względem merytorycznym, nie mamy 

żadnych wątpliwości. Wszystko się zgadza. Co potwierdziła RIOP. Komisja Rewizyjna też 
stwierdziła, że nie było się do czego przyczepić. Jest jednak coś takiego jak czynnik polityczno 

społeczny. Nie było realizowanych inwestycji na terenie Gminy Jarocin. Inwestycje dosyć 
duże, które miały być realizowane, na początki roku zostały wycofane po zmianie władzy, gdzie 

było 75% finansowania z Gminy Jarocin. Najpierw wycofaliśmy to z budżetu my, a potem 

wycofała ze swojego budżetu Gminy Jarocin. Te inwestycje nie były zrealizowane, a mogły 

być wykonane tanim kosztem i wartość majątku mogła zostać zwiększona niskim kosztem. 

Możne by to jeszcze lepiej wyglądało, że ta 1 zł dawała 18 zł inwestycji. Strata szpitala się 
zwiększyła i trzeba powiedzieć że prawie 2, 4 mln zł. Został powołany dodatkowy członek 

Zarządu, a teraz Zarząd został zmniejszony więc to potrzebne nie było czyli niepotrzebnie 

zwiększane były wydatki na Zarząd Powiatu. Nie podoba nam się głównie realizacja 

propagandy politycznej, którą Zarząd realizuje poprzez wydawanie czasopisma. Ja rozumiem, 

że można wydawać i chwalić się inwestycjami, ale nie można uderzać w gminy czy 

bezpośrednio w inne osoby, które nie są związane z powiatem.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - ze szpitalem jest trochę inaczej. To co jest majątkiem, to jest 

majątkiem. Sprzedaż to było 750 tys zł żywej gotówki, która została wrzucona w straty. To jest 

istotne, dlatego mówimy o bilansie spółki i stracie spółki. Poprzedni Starosta mówił 

w wywiadzie, że szpital nie ma straty, że jest na zero. To dlaczego strata wynosi ponad 3 mln zł. 

Wszyscy byliśmy zaskoczeni, że Prezes nie informując nawet Zarządu sprzedał studnię. 
Musimy realnie na to patrzeć, że strata wyniosła ponad 3,3 mln zł. Nie można przekłamywać, 
że wszystko było ok. Nie mieszajmy żywej gotówki z majątkiem materialnym. Mówi pan 

o sprawach społecznych. Doskonale pan sobie zdaje sprawę ze sprawy społeczne są priorytetem 

tego Zarządu. Chociażby biorąc pod uwagę to, że jest rozbudowywany szpital, że jest 

standaryzacja tego szpitala. Gdyby był budowany łącznik między 11 a 15 nie byłoby żadnych 

środków na to, żeby zmodernizować szpital. W tym momencie byłyby tylko dwa oddziały, 

które spełniałyby standaryzację. Wiec aspekt społeczny jest podnoszony bardzo szeroko. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się, pan też głosował za udzieleniem absolutorium, a to znaczy 

że pan się zgadza. Dziwię się, że podnosi pan aspekt społeczny, który  w szerokim zakresie jest 

spełniony. Poza tym co jest ważne, co pan Leszek Bajda powiedział, że Gmina pozyskuje 128 

mln zł na oczyszczalnię. Bardzo dobrze, ale chciałbym zobaczyć, jaki wskaźnik jest w Gminie, 

ile złotówka wyłożona przynosi rzeczywiście pieniędzy. Nasza każda złotówka wyłożona 

przynosi 18,22 zł. To jest bardzo istotne. 
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Radny J. Zegar - uważam, że dzisiaj powinniśmy pokłonić się nad budżetem 2017 roku, a nie 

wracać do 2016 roku. Ja mogę powiedzieć, że w 2015 roku w Gminie Jaraczewo została 

zrobiona droga od Brzóstkowa do granicy powiatu. Tak systematycznie powinno to iść. Pan 

szuka wykrętów panie Starosto, żeby ludziom pokazać, że nie wiadomo co zostało zrobione. 

Na terenie Gminy Jarocin na jednego mieszkańca nie wydaliście nawet 2 gr. To można 

przeliczyć. 45 tys ma powiat jarociński mieszkańców. Przeliczcie ile wydaliście na terenie 

Gmin Żerków, Jaraczewo i Kotlin. Kotlinowi się należało, bo był po macoszemu traktowany. 

Tam powinno być nawet o wiele więcej wydane. Co zrobiliście na terenie Gminy Jarocin. Jak 

wygląda ul. Żerkowska. Trawa rośnie na środku. Klub Ziemi Jarocińskiej nie zagłosuje za 

udzieleniem absolutorium. bo nic nie zostało zrobione na terenie Gminy Jarocin.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań –  rota ślubowania radnego powiatu brzmi 

dla dobra powiatu, a nie dla Gminy Jarocin. Niektórym się pomieszała funkcja radnego 

powiatowego z radnym gminnym. Jeżeli macie pracować na rzecz Gminy Jarocin to robicie to 

skutecznie, ale zostańcie w Jarocinie, a nie w powiecie. Czy Jarocin, czy Żerków, czy kotlin to 

jest w powiecie jarocińskim. Nie da się tworzyć historii bez przyszłości. Gdyby Jarocin był 

godnym zaufania partnerem, ale nie jest. Po pierwsze linie autobusowe, po których miały 

jeździć tylko Jarocińskie Linie Autobusowe, by wyeliminować pana Grzelaka. Druga sprawa 

Słupia gdzie są dwa miliony? Nie ma. W takiej samej sprawie wystąpił Burmistrz Jaraczewa, 

by poręczyć na drogę Brzostków – Zalesie. Chodzi o punkty. Jest wiele do życzenia. Całe 

szczęście że 1 stycznia doszło do zmiany, której też jestem udziałowcem i bardzo się z tego 

cieszę. Szpitala by nie było, oświaty by nie było. Zakusy, żeby wszystkie szkoły miały podlegać 
Gminie Jarocin. Później żeby wszystkie sekretarki, sprzątaczki, woźny podlegały Gminie 

Jarocin. To co by powiatowi zostało? Pamiętam jak pytaliśmy w 2016 roku: panie prezesie 

Jantas, czy jesteśmy przygotowani do wymogów ministerialnych? Proszę być spokojnym. 

Okazuje się, że jest tragedia i mamy co robić do 2020 roku. Jak miał się szpital rozwijać, jak 

prezesa nie było. Cieszę się, że są wybory. Wyborcy ocenią.  
 
P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - odnośnie wyniku krótko, 

jestem pierwszym prezesem, który do wyniku wpisał 476 tys zł podatku odroczonego 

dochodowego z poprzednich lat. Nakłaniała mnie do tego biegła, bo nikt tego wcześniej nie 

robił. Ten wynik wynosiłby 1.868 tys zł. Pani biegła przeliczyła , że progres przyrostu 

przychodu jest tak duży, że może się okazać, że za 5 lat ta spółka wyjdzie na plus i wtedy Urząd 

Skarbowy będzie od nas ściągał te 476 tys zł podatku. W związku z tym, żeby nie było, że coś 
ukrywamy wpisałem to, mimo że to obciążyło nasz wynik. 18 czerwca otrzymałem od 

Generalnego Wojewódzkiego Inspektora Sanepidu decyzje , że szpital możemy prowadzić do 

2022 roku. W 2011 r. Zarząd szpitala napisał i zobowiązał się do dostosowania do wymogów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz wykazał ostateczny termin wykonania 2017 rok. Pan 

Inspektor pisze, że dostaję decyzję, ale ma ona znaczny wpływ na prowadzenie szpitala, bo 

może być cofnięta. Cały czas koresponduję z Urzędem Wojewódzkim, sanepidem 

wojewódzkim. To ja się pytam co zrobił prezes Paczkowski, który zarządzał w latach 2010-12, 

pani członek Zarządu Adela Grala, co zrobił członek Zarządu pan Rymer, co zrobili w tym 

kierunku w 2012 roku pan prezes Zarządu Mariusz Krasicki, członek Zarządu Jarosław Juska, 

co zrobił w 2012 r. pan Marcin Jantas. Dali harmonogram i napisali, że szpital przystosują. 
Gdybyśmy tego nie zaczęli robić, a decyzja była do końca 2017 roku.  

 

Radna B. Włodarczyk - skieruję uwagi do nas wszystkich jako radnych. Pamiętam, że kiedy 

prowadziłam Komisję Rewizyjną w Radzie Miejskiej, uczestniczyłam często w szkoleniach, 

prowadzonych przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Pamiętam takie zdania 

wykładowców, którzy szkoląc nas jak członkowie komisji powinni się zachowywać badając 
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sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, zwracali szczególną uwagę na to, że rozliczenie 

finansowe za poprzedni rok zgadza się, jeżeli wszystko zostało zrobione zgodnie wytycznymi, 

to czy mi się starosta czy burmistrz podoba, czy nie, to powinien każdy być za. Szczegółowo 

wszystkiemu żeśmy się przyglądali i niczego nie znaleźliśmy. Jesteśmy radnymi powiatowymi 

i nawet zapyziałe wioseczki są ważne. Musimy dbać o całość powiatu a nie tylko o Jarocin.  

 

Radny L. Bajda - co prezes zamierza zrobić z SOR, a dokładniej z izbą przyjęć. Kilka tygodni 

temu byłem tam. Czeka się wiele godzin w kolejce. To ma wpływ na to, co się w szpitalu dzieje. 

 

Radny L. Zegar – do pani radnej Włodarczyk, bo pani do mnie się zwróciła, jak w zeszłym 

roku pani i wszyscy zagłosowaliście na absolutoryjnej sesji?  

 
Radna B. Włodarczyk - proszę zajrzeć do protokołu i pan się dowie.  

 
Radny L. Zegar - w zeszłym roku nawet dwóch panów siedzących naprzeciwko mnie, 

członków Zarządu zagłosowało przeciwko.  

 
Radna B. Włodarczyk -to proszę do mnie nie kierować tego pytania. Na skutek tego co pan 

powiedział mam prawo również zabrać głos w dyskusji, wobec tego zabrałam. Proszę nie 

cenzurować moich wypowiedzi.  

 
Radny L. Zegar – ja nie cenzuruję, tylko w zeszłym roku była podobna sytuacja, wszystko 

było, a zagłosowane było odwrotnie. 

 
P. M. Drzazga, Wicestarosta - miedzy innymi pan Walczak zadał pytanie, co robi płatny 

członek Zarządu Stanisław Martuzalski. Dziękuję za troskę. Swego czasu był zatrudniony 

w szpitalu poprzedni starosta, pan Bartosz Walczak, miał pozyskiwać środki z zewnątrz. Można 

sprawdzić, czy pozyskał te środki, czy nie pozyskał. Standaryzacja była odłożona na bok. 

Biorąc pod uwagę, że szpital jest rozbudowywany, na bieżąco są prowadzone konsultacje, 

trzeba jeździć do Urzędu Wojewódzkiego, do NFZ, trzeba przygotować Jowisza, który jest 

uzgadniany z NFZ. Uważam, że  członek zarządu, który zajmuje się tymi sprawami ma co robić.  
Drogi to nie tylko znajdują się na terenie gminy Jarocin. N ie będę porównywał jaka jest 

proporcja dróg znajdujących się na terenie Gminy Jarocin do wszystkich dróg znajdujących się 
na terenie pozostałych gmin. Uważam, że nie jest to znaczący procent w tym momencie. 

Komunikacja jest obecnie bardzo istotna. Biorąc pod uwagę możliwości jakie stworzył Urząd 

Marszałkowski jeśli chodzi o dojazd koleją do miejsc pracy do Poznania i chociażby teraz do 

Wrześni, tam gdzie powstał zakład Volkswagena. Myślimy teraz o wszystkich gminach, żeby 

można było dojechać do PKP i dalej znaleźć się w miejscu pracy. Niestety na terenie powiatu 

tych miejsc pracy brakuje mimo wielu obietnic Burmistrza Pawlickiego.  

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – mamy ocenić działalność samorządu 

powiatowego pod kierownictwem Starosty i obecnego Zarządu w roku 2017. Duże znaczenie 

ma na ocenę ma nasza jedyna spółka Szpital Powiatowy. Punktem zwrotnym do mojego 

wystąpienia było pytanie, które zadał na wczorajszej komisji Budżetu radny Kwaśniewski. 

Zadał pytanie, jak to się stało, że miało być tak źle, to dlaczego jest tak dobrze. Rozumiem 

zdenerwowanie członków Ziemi Jarocińskiej, ciągłe wizyty pana Walczaka z telefonem po 

dyspozycje z centrali. Widzę, że niewiele tych mankamentów udało się znaleźć, bo z tego co 

pan zestawił, to nic konkretnego nie wynika poza polityką. Ma racje radny Zegar, że ta ocena 

jest polityczna. Ja bym chciał skupić się przede wszystkim na wyniku za zeszły rok. Nikt nie 

podważa merytorycznej pozycji pana Skarbnika a wskazuje się rekordowe wyniki w różnych 
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parametrach finansowych. Nie tylko z planowanego deficytu osiągnęliśmy nadwyżkę, ale 

chciałem zwrócić uwagę państwu radnym, przede wszystkim radnym Ziemi Jarocińskiej , że to 

jest różnica ponad 8 mln zł. Regionalna Izba Obrachunkowa zauważyła jak i Komisja 

Rewizyjna, że wszystkie zadania zostały wykonane. Wykonanie budżetu jest na bardzo 

wysokim poziomie. Nie docenienie tego i skupianie się na polityce jest czystym populizmem. 

To jest państwa prawo natomiast musimy pamiętać o efekcie naszych wspólnych prac. 

Dlaczego jest tak dobrze, a miało być tak źle. Ja stawiam tezę, że sposób zarządzania 

w powiecie się zmienił. Z zarządzania w rytmie disco polo, na racjonalne, samorządowe 

zarządzanie samorządem powiatowym. Stąd się wziął ten sukces. Dzięki determinacji. 

Wskazywanie poprzednich dwóch członków Zarządu i czynienie im zarzutów za odwagę, że 

mieli odwagę wziąć na swoje barki odpowiedzialność za zmianę. Dzisiaj to są wygrani ludzie 

w odróżnieniu do was. To oni uwierzyli, że można inaczej, że można lepiej. Nad wieloma 

parametrami można dyskutować. Samo zmniejszenie długu przy jednoczesnym bardzo 

wysokim stopniu realizowania inwestycji. Z tabel wynika, że o 1,1 mln zł mamy mniejsze 

wykonanie inwestycji niż w 2016 r. Natomiast to o czym pan Skarbnik wspomniał w tym roku 

były płatności za inwestycję w Zakrzewie. Wydatki finansowe na inwestycje wzrosną nam 

w stosunku do 2016 r.  o 2 mln zł. Ten parametr , który wydawał się w prezentacji, że jest 

odbiegający od innych, czyli jest spadek, to w rzeczywistości jest inny. Jest to wypadkowa tego, 

że poprzedni Zarząd zaniedbał tą inwestycje w 2016 roku. Jest to dowód, że to zarządzanie było 

bardziej rozrywkowe niż rzetelne. Wracając do szpitala, który stał się teraz priorytetem. Gdyby 

był priorytetem od 2011 roku to dzisiaj prezes nie otrzymałby pisma od wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego. Poprzedni Starostowie postawili na szali być albo nie być jarocińskiego 

szpitala. Jako Ziemia Jarocińska zrobiliście wiele złego, naraziliście mieszkańców Powiatu 

jarocińskiego na pozbawienie szpitala. To nie są bzdury. Wytyczne Ministra Zdrowia trzeba 

było zrealizować w określonym terminie a państwo tego nie zrobiliście. Dzięki determinacji tej 

grupy radnych, którzy podjęli decyzję 29 stycznia 2017 roku, dzisiaj dzięki tej decyzji 

rozpoczęciu inwestycji, mamy kartę przetargową w obronie naszego szpitala. Dziękuję panu 

Mirosławowi Drzazdze, ale nie potrzebuje obrony. Podejmując się pomocy przy szpitalu 

zdeklarowałem się jasno. Wyśmiewano się ze mnie i drwiono z moich zapewnień, że będzie 

obwodnica. Tak samo zobowiązałem się, że nasz szpital doprowadzimy do tego, że będzie 

jednym z najlepszych w województwie szpitali powiatowych. Jesteśmy na najlepszej drodze. 

Wszyscy, którzy spotykają się ze szpitalem widzą ta znaczącą różnicę. Sesja poświęcona 

szpitalowi będzie po wakacjach. Będzie bardzo obszerna, gdzie pokażemy kierunki rozwoju 

szpitala. Trzeba się odnieść do nieprawdziwych tez odnośnie wyniku finansowego. Pan Prezes 

powiedział, że został wliczony podatek od nieruchomości odroczony przez poprzedni Zarząd 

po to tylko, żeby narazić spółkę na rzeczywiste wydatkowanie środków kiedy się pojawią 
wyniki dodatnie. Zadam pytanie do tych, którzy wspierali poprzedni Zarząd szpitala. Jak to się 
stało, że w 2016 roku oprócz kontraktu Spółka ma dodatkowe źródła przychodów ze sprzedaży 

nieruchomości, studni, z wynajmu, z kredytu odnawialnego razem 3,2 mln zł i spółka stoi na 

krawędzi utraty płynności finansowej. Przychodzi zmiana prezesa, pan Prezes zwraca się o 

pomoc w formie pożyczki 750 tys zł by utrzymać stabilna sytuacje finansową. Te 750 tys zł , 

którymi ciągle obraca wystarczają. Wszystkie zobowiązania płacowe są realizowane. Pokażcie 

mi gdzie są te pieniądze, gdzie są te 3 mln zł. Pan radny zauważył, że trzy inwestycje nie zostały 

zrealizowane bo wycięliśmy je z budżetu na 2017 rok. I dzięki Bogu. Dzięki temu uratowaliśmy 

powiat. Gdyby 23 stycznia 2017 r. na sesji nadzwyczajnej zostałaby podjęta decyzja o realizacji 

łącznika 11 i 12, to nie byłoby żadnego szpitala. Odnośnie pytania dotyczącego trzech 

członków Zarządu. Przypomnę, że jednym z głównych założeń programu Ziemi Jarocińskiej 

było że Zarząd będzie trzyosobowy profesjonalny. Przez ostatnie dwie kadencje nie 

zrealizowaliście tak prostego postulatu. Dzisiaj będzie trzyosobowy  Zarząd a stawiacie zarzut, 

że to jest nieprawidłowe. Co do zadań samorządu powiatowego to pan Przewodniczący już 
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powiedział, że to są nie tylko drogi. Polecam lekturę ustawy o samorządzie powiatowym, by 

przypomnieć sobie jakie zadania ma spełniać samorząd powiatowy. Mamy oświatę, szpital i to 

są ogromne nakłady. Dziwie się deklaracji szefa klubu Ziemi Jarocińskiej, że członkowie będą 
głosowali przeciw absolutorium. Kiedy mówicie prawdę, kiedy jesteście prawdziwi. Na 

Komisji Rewizyjnej głosowaliście „za”, na Komisji Budżetu część z was głosowała „za”, a dziś 
mówicie, że będziecie głosowali „przeciw”. Ośmieszanie się to jest wasza sprawa, ale trochę 
szacunku do mandatu, który sprawujecie. Jeżeli pan Zegar posługuje się zdjęciami 

jakimikolwiek, to radzę żeby się posługiwał aktualnymi. To są zdjęcia sprzed dwóch tygodni. 

Zapraszam pana radnego na u,. Żerkowską dzisiaj. Poza tym jak zdjęcia z tego roku mają się 
do absolutorium za zeszły rok. Proszę abyśmy tą dyskusję sprowadzili na właściwe tory, na 

temat tego, co udało się zrealizować. To jest sukces całego samorządu.  

 

Radny M. Stolecki - nie będę wracał do roku 2015, 2016. Rozliczamy dziś Zarząd za rok 2017. 

Panie radny Zegar odpowiem, ja doskonale pamiętam i do protokołu nie musze sięgać. 
W zeszłym roku wszyscy byli za udzieleniem absolutorium. Dwa lata temu byliśmy przeciwko. 

Pan przynosi zdjęcia jak wygląda stan ulicy Żerkowskiej. Ja powiem panu jak załatwiam takie 

sprawy. Mniej czasu by pan stracił wykonując telefon do Referatu Dróg i poprosić o usunięcie. 

Powiat mamy duży i nie wszystko jest się w stanie wychwycić. W każdej gminie znajdzie się 
coś, co należy poprawić. Ostatnio zgłosiłem do Referatu usuniecie piasku z drogi. Nie czekałem 

do sesji, nie robiłem zdjęć.  
 

Radny M. Szymczak - chciałem powiedzieć, że będę głosował przeciw udzieleniu 

absolutorium. Jednak zacznę od tego, że dziękuję za realizację inwestycji, które były planowane 

na początku kadencji. W gminie Żerków mieliśmy realizować drogę Żerków – Dobieszczyzna 

i dalej do granicy i to jest robione. Miała być droga Prusy – Kotlin z przebudową mostu 

w Magnuszewicach i to jest wykonywane. Miała być droga Zalesie - Brzostów i to zostało 

wykonane. Na Jarocin planowaliśmy łączni dróg 11 i 12. Nie trzeba nam przypominać, że 

powiat to cztery gminy. Planowaliśmy inwestycje we wszystkich gminach. Dziwiły mnie 

wnioski niektórych radnych , że nie byłoby szkół, szpitala, to a co by było? Jeśli mamy dobrze 

funkcjonujące szkoły, dobrze funkcjonujący szpital to po kim przejęliście tak dobrze 

funkcjonujące jednostki? Nie wierzę w to, co mówicie odnośnie szpitala. Nie wierzę dlatego, 

że na poprzedniej sesji mówiliście o uzgodnieniach z Zarządem stowarzyszeniem budowy 

szpitala. Ja jestem członkiem zarządu tego stowarzyszenia. Dzień po pana wypowiedzi 

rozmawiałem z prezesem Olbińskim i pan Olbiński mówi, że nie było takich uzgodnień. 
Odniosę się tego, że tak dobrze wykonany budżet. Planowany deficyt a wykonana nadwyżka. 

Tak się planuje, a szczególnie nasz pan Skarbnik, który jest dość ostrożny i nie wkłada do 

budżetu środków, które my możemy dopiero pozyskać. Wiadomo, że pozyskujemy środki 

dzięki dobrej robocie wydziału pani Dyrektor Śmigielskiej. Odniosę się jeszcze do 18 zł z 1 zł. 

Nie jest tak, że 1 zł dała 18 zł, tylko na jedną złotówkę pożyczoną przypadało 18 zł inwestycji. 

To jest różnica w rozumieniu. Według mnie budżet jest ostrożny i strachliwy. Szkoda, bo 

można było dużo więcej wykonać. Kiepskie były wydatki w Gminie Jarocin, która liczy 46 tys 

mieszkańców na 72 tys całego powiatu. Na 1 zł wydana w Gminie Jarocin przypadało 30-45 zł 

w dwóch gminach ościennych. Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, to niektóre wypowiedzi 

radnych to jest odwracanie kota ogonem. W lutym 2017 roku wypuściliście z budżetu ścieżkę. 
Przez cały rok nie było próby nawiązania rozmowy z Burmistrzem Jarocina. To kto się wycofał 

pierwszy Gmina Jarocin czy powiat? Powiat [przez ro nie zrobił nic i rok był przespany. 

Chciałbym się odnieść do ciągłego mówienia, że było mówione Zarząd nie wykona budżetu, 

że to jest kiepski Zarząd. Kto i kiedy to mówił? Nie przypominam sobie, żeby były takie 

wypowiedzi. Podobnie z trzyosobowym Zarządem. Nie mogliśmy wprowadzić Zarządu 

trzyosobowego chociaż chcieliśmy. Chciałem ja, chciał Starosta Walczak. Jednak ze względu 
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na opór wewnętrzny niestety nie udało się tego zrobić. W wypowiedzi pana Starosty padło, że 

na koniec 2016 roku było 17 mln długu. czy to prawda panie Skarbniku? Ponadto 

w podsumowaniu wydatków na koniec 2016 roku na inwestycje drogowe podawał pan kwotę 
6,6 mln zł na drogę Witaszyczki – Zakrzew, a wiemy dobrze  że zostało wydane ledwo 3 mln zł  

i to w wydatkach niewygasających. I to tyle.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – odpowiem radnemu 

Szymczakowi. Zaszło nieporozumienie. Ja mówiłem, że ja z Zarządem tego stowarzyszenia 

rozmawiałem, były trzy panie, bez obecności pana Olbińskiego, który był na zwolnieniu 

lekarskim. Spotkanie się odbyło bez jego wiedzy. Potem było następne spotkanie, w którym 

uczestniczył pan Starosta i pan Wicestarosta. Była jeszcze Komisja Zdrowia. Wczoraj byłem 

na spotkaniu z Zarządem Stowarzyszenia. Obecność była nieciekawa. Pana radnego również 
nie było. Być może nie został pan poinformowany. Był Wicestarosta Drzazga. Jakieś 
nieporozumienie, ale rozmowy trwają. Jeśli chodzi o wieczorynkę. Trochę mnie pan zaskoczył, 

bo od jakiegoś czasu na wieczorynce przyjmuje dwóch lekarzy. Jest jeszcze problem 

w weekendy natomiast z SOR-em już takiego problemu nie ma. Robię wszystko żeby to 

usprawnić.  
 

Radny Zb. Kuzdżał - 2017 rok to był rok w sprawie ścieżki rowerowej kiedy robiliśmy projekt. 

Jeśli chodzi o Burmistrza Jarocina, to dostał on kilka pism, ale na nie odpowiadał krótko 

i zwięźle. Interesuje go tylko ścieżka rowerowa do ostatnich zabudować w miejscowości 

Wilkowyja. Na to Zarząd Powiatu nie mógł się zgodzić, ponieważ zostało złamane 

porozumienie, które zostało podpisane na rynku w Żerkowie. Był tam pan, byłem ja też i wiem 

co tam było podpisane, że Gmina Jarocin partycypuje w środkach finansowych do końca Gminy 

Jarocin. To jest 2,5 km dalej. Nie będziemy tego ciągnąć. Został wykonany projekt a powiat 

jarociński będzie realizował projekt na tyle na ile będzie go stać. Zaczniemy od Gminy Żerków. 

Teraz jest przygotowywane porozumienie i zostanie ogłoszony przetarg na odcinek do skrętu 

do drogi na Lisew. Panie Zegar w styczniu 2016 roku spotkaliśmy się jako koalicja rządząca i 

ustaliliśmy jakie inwestycje będziemy realizować. Każdy rok miał być dla innej gminy i cóż 
się stało. 2017 rok inwestycja Hilarów – Wola oraz Kadziak – Tarce. Skąd to się wzięło? To 

było pierwsze złamanie umowy, które było pretekstem, że tak poszło a nie inaczej. 2016 rok 

był rokiem Gminy Jarocin. Robiliśmy inwestycję w Zakrzewie. Pozostałe lata, były latami 

innych Gmin. W 2017 roku miały być inwestycje na Gminie Żerków. To zostało złamane. Od 

tego się zaczęło, że byłyby tylko inwestycje na Gminie Jarocin, których nawet nie 

dofinansowała inwestycji ale jeszcze obciążyła powiat. Gmina Żerków natomiast dokładała 

potężne kwoty do swoich inwestycji. Pan powinien być radnym gminnym a nie powiatowym. 

Pan się myli kogo pan reprezentuje. 

 

Radny M. Stolecki - pamięć ma pan dobrą jednak panie Julianie. Sprawdziłem w esesji. 

22 maja 2017 roku Zarząd otrzymał absolutorium. Komisja Rewizyjna w składzie 6 osób, 

głosami 5 „za” przy 1 „przeciw” udzieliła absolutorium. Jeszcze pamiętam pana wystąpienie, 

że pan powiedział, że jako Ziemia Jarocińska udzielacie absolutorium i chcecie jako Ziemia 

współpracować i na tym współpraca się skończyła.  

 

Radny J. Zegar - pan Radny sam się chyba myli. Przez tyle lat zauważyłem, że pan radny 

Gminę reprezentuje. Jeśli chodzi o drogę Tarce, to uzgodniliśmy z Burmistrzem Pawlickim, że 

Burmistrz da 75%. Dlatego włożyliśmy ja w plan. Każdy by to wziął.  
 

Radny Zb. Kuzdżał – 75% czy 50%. Skąd te pieniądze były? To był dług, które gmina Jarocin 

wisiała za 2 mln zł.  
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań –  zamykamy dyskusję, bo ona już nic nie 

wnosi. Zwrócę tylko uwagę, że powiat otrzymał informację, że zostanie zabrane 7 metrów od 

kościoła Chrystusa Króla gdzie jest kaplica na parkingi. Burmistrz chce zastosować 
tzw. specustawę. Nie pyta mieszkańców, proboszcz jest zaskoczony. Kapliczka będzie miała 

dwóch właścicieli. Nie zrobimy żadnej procesji, bo nie będzie miejsca. Nie wiem czy Biskup 

został poinformowany. 

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - my jesteśmy temu winni, bo nie 

pozwoliliśmy zrealizować inwestycji za 40 mln zł. Dzisiaj te pieniądze muszą być zrealizowane 

na terenie Gminy Jarocin. Przeliczcie te cyfry i okaże się, że są one bardzo zbliżone. 

 

Radna B. Włodarczyk – kiedy była omawiana informacja o stanie mienia powiatu na Komisji 

Rewizyjnej zapytałam się wprost, ponieważ przeczytałam w gazecie Jarocińskiej wypowiedź 
i wywnioskowałam, że to powiat jest winny, że osoby , którym zabrano grunty pod łącznik 

dotychczas nie otrzymały odszkodowania. Wtedy pani Staniszewska wyjaśniła w czym rzecz. 

Uważam, że należałoby trzeba dać sprostowanie do gazety, by do ludzi doszła prawda.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – zamykam dyskusję.  
 

Ad. pkt. 12.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu. 

Proszę o opinie Komisji. 

 

Radny S. Wąsiewski Komisja Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu i Rozwoju pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

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

i Kultury również powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

Radny Zb Kuzdżał, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Komisja 

Rolnictwa również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przejdźmy do przegłosowania. 

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

i naciśnięcie odpowiedniego przycisku do głosowania. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? 

Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 
Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych, przy 13 głosach „za”, 

3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. 
Nieobecny radny Mariusz Małynicz. 

LX/396/18 
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Ad. pkt. 13.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu. 

Po zapoznaniu się ze:  

− sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok, 

− sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok,  

− opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego,  

− informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu,  

− wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Jarocińskiego za 2017 rok, 

− opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok.  

 

Poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

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

i naciśnięcie odpowiedniego przycisku do głosowania. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? 

Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 
Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych, przy 13 głosach „za”, 

4 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę. 
Nieobecny radny Mariusz Małynicz. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu 

Jarocińskiego za 2017 rok.  

LX/397/18 

 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – dziękuję za udzielenie absolutorium. Jest to mój 

pierwszy rok mojej działalności jako Starosty Jarocińskiego. Wszystkie uwagi krytyczne 

wezmę pod uwagę w dalszej mojej działalności na terenie Powiatu Jarocińskiego. Wszystkim 

razem dziękuje i gratuluję wykonania budżetu w 2017 r. bo wszyscy się do tego przyczyniliście.  

 

Ad. pkt. 14. CZĘŚĆ II  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty jarocińskiego. Projekt 

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

załącznik nr 17 do protokołu. Jest to wynik nowych przepisów, które regulują tą sprawę i mamy 

obowiązek obniżyć wynagrodzenie. 

Przejdźmy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? 

Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku do głosowania. Dziękuję 
bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 
Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych, przy 15 głosach „za”, 

3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. 
Nieobecny radny Mariusz Małynicz. 

LX/398/18 
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Radny J. Zegar - ja się wstrzymałem, ale wyjaśnię dlaczego. Ja uważam, że niech Starosta 

zarabia ile chce i ja nie będę decydował, że ma mieć 100 zł mniej czy więcej. Nie chciałem 

obniżyć pensji, dlatego się wstrzymałem.  

 
Radny Sł. Wąsiewski – tutaj dyskusji nie ma, jest rozporządzenie, które nas obliguje.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – jeżeli my tego nie zrobimy, to zrobi to 

za nas Wojewoda. 

 

Ad. pkt. 15.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego. Projekt 

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

załącznik nr 18 do protokołu. Proszę o zabranie głosu pana Starostę, Teodora Grobelnego. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – ponieważ nasz członek Zarządu pan Zbigniew Kuzdżał 

przeszedł na emeryturę na co złożył odpowiedni wniosek, skład Zarządu Powiatu zmniejsza się 
do trzech osób. Postanowiono, że nie będziemy uzupełniać do końca kadencji tego składu 

czteroosobowego. W związku z tym należy w statucie powiatu zmienić zapis dotyczący składu 

Zarządu Powiatu z czteroosobowego na trzyosobowy. Proszę wszystkich o przegłosowanie 

takiej uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – byłem największym przeciwnikiem 

trzyosobowego składu Zarządu. Dlatego, że składamy się z czterech gmin i moją intencją było 

żeby każda gmina miała po jednym głosie. Przewodniczący Rady to nie jest to samo, co członek 

Zarządu. Zarząd jest wykonawcą tego co Rada ustali. Być na bieżąco to są dwie różne rzeczy. 

Jak to będzie później, niech ustali nowa Rada.  

 

Radny Zb. Kuzdżał - na ostatniej sesji poinformowałem o rezygnacji z funkcji etatowego 

członka Zarządu Powiatu. Decyzję tą podjąłem ze względów osobistych. Z tego miejsca 

chciałem bardzo serdecznie podziękować Radzie Powiatu za wybór mojej osoby na tak 

zaszczytne stanowisko. Dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego 

w Jarocinie, a szczególnie wydziałowi Rozwoju z panią dyrektor Honorata Śmigielską za miłą 
atmosferę i współpracę oraz wszystkim firmom, które realizowały i realizują nasze inwestycje 

w tym roku. 

 

Radny Mateusz Walczak opuścił obrady. 

 

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

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

i naciśnięcie odpowiedniego przycisku do głosowania. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? 

Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 
Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego 17 głosami „za” podjęła uchwałę. 
Nieobecny radny Mariusz Małynicz i Mateusz Walczak. 

 
LX/399/18 

 

 
 



14 

 

Ad. pkt. 16.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny punkt porządku obrad 

przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podziału 

powiatu jarocińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych 

wybieranych w okręgach wyborczych. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej 

w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – w związku z dokonaniem przez Radę Miejską 
w Jarocinie, uchwałą Nr LXX/696/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy 

Jarocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym, nowego podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do 

Rady Gminy zachodzi ustawowa konieczność dokonania zmian granic okręgów wyborczych 

nr 1 i 2 w wyborach do Rady Powiatu Jarocińskiego. Chodzi  

 

Radny St. Martuzalski, członek Zarządu Powiatu – jako protest chciałem oświadczyć, że 

będę głosował przeciw tej uchwale. Jest to haniebne manipulowanie okręgami wyborczymi. 

Okręg miejski w wyborach do samorządu powiatowego od lat było to określone miasto Jarocin 

liczące 26 tys mieszkańców i drugi okręg  wyborczy to sołectwa wokół miasta, który liczy 

19 tys mieszkańców. Po to by uzyskać polityczny efekt dokonano wciagnięcia osiedla 

miejskiego w skład okręgu wiejskiego, po to by jeden mandat z miasta został przeniesiony do 

okręgu wiejskiego. W mojej ocenie to jest brutalna ingerencja w samorząd powiatowy. 

W związku z powyższym informuję, że będę głosował przeciw tej uchwale.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - ta wypowiedz mnie zastanawia, bo 

faktycznie jak może być okręg miejski włączony do wiejskiego. To jest manipulacja, bo 

widziałem to samo w mojej Gminie Jaraczewo pod konkretnego kandydata. Ja też dołączę i jak 

państwo chcecie do mnie, też będę głosował przeciw jako protest. 

 

Radna B. Włodarczyk - jakie są te okręgi? 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – w załączniku do uchwały są podane numery i konkretne 

ulice. Ja mam wątpliwość do pana radcy prawnego, co jeśli ta uchwała nie zostanie podjęta.  

 

Radca prawny, p. T. Kuderski – musiałbym sięgnąć do kodeksu, ale prawdopodobnie 

rozstrzygnie w tym zakresie Komisarz Wyborczy. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – jest to tylko opinia.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – poddaje projekt uchwały pod 

głosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę 
o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku do głosowania. Dziękuję bardzo. 

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

 
Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych, przy 4 głosach „za”, 

13 głosach „przeciw” Rada nie podjęła uchwały. 

Nieobecny radny Mariusz Małynicz i Mateusz Walczak. 
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Ad. pkt. 17.  

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

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 – 2030 wraz z autopoprawkami. Projekt 

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

załącznik nr 20 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 21 do protokołu.  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu omawiał projekt uchwały na posiedzeniach komisji. 

 

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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

Zdrowia również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 

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

uchwały? Nie widzę. 
 

Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego 

przycisku do głosowania! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu 

brało udział 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 16 głosach i 1 głosie 

wstrzymującym się. 
Nieobecni radni Mariusz Małynicz , Mateusz Walczak. 

 

LX/340/18 

 

Ad. pkt. 18.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – jako ostatni rozpatrzymy projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 21 do protokołu.  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu omawiał projekt uchwały na posiedzeniach komisji. 

 

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

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

również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

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

Zdrowia pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

 

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

uchwały? Nie widzę. Poddaje projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego 

przycisku do głosowania. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu 

brało udział 17 radnych. 
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Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 16 głosach i 1 głosie 

wstrzymującym się. 
Nieobecni radni Mariusz Małynicz, Mateusz Walczak. 

 

LX/341/18 

Ad. pkt. 19.  
Interpelacje i zapytania radnych. 

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

interpelacja. Czy w dniu dzisiejszym ktoś pragnie złożyć interpelacje lub zapytanie? Nie widzę. 
 

Ad. pkt. 20.  
Wnioski i oświadczenia radnych. 

Nie było. 

 

Ad. pkt. 21.  
Wolne głosy i wnioski. 

Nie było. 

 

Ad. pkt. 22. Komunikaty. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – informuję, że w lipcu zbierzemy się 
jeszcze raz na sesji. Wicestarosta Drzazga wyjaśni dlaczego. 

 
P. M. Drzazga, Wicestarosta - biorąc pod uwagę realizację projektów oświatowych musimy 

przeprowadzić szereg postępowań jeśli chodzi o wybór ofert. Pojawiły się przetargi, które 

musimy zrealizować. Być może będziemy musieli przesuwać środki w zakresie wydatków. 

Konieczna będzie w połowie lipca sesja nadzwyczajna po przeprowadzeniu tych przetargów. 

 

Radny K. Matuszak - zebrała się komisja statutowa. Jestem Przewodniczącym tej komisji. 

Prośba do wszystkich radnych, jeśli mieliby uwagi, planujemy na 6 sierpnia kolejne 

posiedzenie. Tydzień wcześniej w esesji umieścimy projekt statutu. Jeżeli któryś z radnym ma 

propozycje do statutu to poproszę.   
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – odbył się konkurs na dyrektora ZSP Nr 2 

oraz konkurs na Dyrektora Poradni. Komisje konkursowe wybrały dyrektorów. Zarówno pan 

Bierła jak i pani Kalinowska zostali wybrani na kolejna kadencję. Jest lipiec, rozpoczął się 
sezon urlopowy. Życzę byśmy się w sierpniu spotkali się w tym samym gronie, żeby wszyscy 

wrócili wypoczęci.  

 

Ad. pkt. 23.  
Zakończenie obrad. 

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

obrady LX Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 16.20. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 
 

Protokołowała :  

Ewa Wielińska 


