
Protokół nr LXI/18 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 
odbytej w dniu 16 lipca 2018 r. w godz. od 13:00 do 13.55 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

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

protokołu. Nieobecni radni: L. Bajda, M. Małynicz, M. Szymczak. 

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

prawomocnych uchwał. 

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

1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) 

na wniosek Zarządu Powiatu Jarocińskiego. 

Wysoka Rado! 

Porządek obrad LXI 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 61 sesji Rady Powiatu. 

 
1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu jarocińskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Jarociński, oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie oczywistej omyłki 

pisarskiej w uchwale Nr LIX/392/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2018 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-

2030. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

7. Interpelacje i zapytania radnych.  

8. Wnioski i oświadczenia radnych.  

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Komunikaty. 

11. Zakończenie obrad. 

 



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

posiedzenia odbędą  Komisje Budżetu i Rozwoju, Edukacji i Kultury oraz Zdrowia i Spraw 

Społecznych w celu zaopiniowania projektów uchwał wraz z autopoprawkami.  

Będą omawiane wszystkie projekty uchwał, wobec tego proszę o pozostanie na sali wszystkich 

radnych. 

 

PRZERWA 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - po przerwie wznawiam obrady 61 Sesji. 

Rada nadal zachowuje quorum. 

Przechodzimy do realizacji porządku obrad sesji. 

 

Ad. pkt. 2.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przystępujemy do rozpatrzenia projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

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

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Projekt uchwały został omówiony 

i zaopiniowany na posiedzeniach Komisji w przerwie sesji. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - przypominam, że w tabeli dodatków funkcyjnych ppkt 

a dyrektor zespołu szkół liczącego od 12 do 24 oddziałów otrzymuje nie od 800 do 2000, 

a powinno być od 800 do 2500. To jest błąd pisarski. 

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

 

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

i Kultury również pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

 
Radny A. Szlachetka, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kto jest za podjęciem uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 

udział 16 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LXI/402/18 

 

Ad. pkt. 3.  
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie powiatu jarocińskiego, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Jarociński, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Projekt uchwały 

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

nr 5 do protokołu. Projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany na posiedzeniach Komisji 

w przerwie sesji. 

 
Radny A. Szlachetka, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 



Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kto jest za podjęciem uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 

udział 15 radnych. Obrady opuścił radny Mateusz Walczak. 

 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LXI/403/18 
 

Ad. pkt. 4.  
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie oczywistej omyłki 

pisarskiej w uchwale Nr LIX/392/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 maja 2018 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. Projekt 

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

załącznik nr 6 do protokołu. Projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany na 

posiedzeniach Komisji w przerwie sesji. 

 
Radny A. Szlachetka, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kto jest za podjęciem uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 

udział 15 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LXI/404/18 

 

Ad. pkt. 5.  
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. Projekt 

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

załącznik nr 7 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 8 do protokołu. Projekt 

uchwały został omówiony i zaopiniowany na posiedzeniach Komisji w przerwie sesji. 

 

Radny A. Szlachetka, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kto jest za podjęciem uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 

udział 15 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LXI/405/18 

 

Ad. pkt. 6.  
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 10 do protokołu. Projekt uchwały został 

omówiony i zaopiniowany na posiedzeniach Komisji w przerwie sesji. 

 



Radny A. Szlachetka, Wiceprzewodniczący 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 powyższy projekt uchwały. 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok wraz z autopoprawkami. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kto jest za podjęciem uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 

udział 15 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LXI/406/18 
 

Ad. pkt. 7.  
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. 8.  
Wnioski i oświadczenia radnych. 

Nie było. 

 

Ad. pkt. 9.  
Wolne głosy i wnioski. 

Nie było. 

 

Ad. pkt. 10.  
Komunikaty. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – przekazałem dzisiaj państwu radnym informację dotyczącą 

egzaminu maturalnego. Proszę się zapoznać. To jest wynik procentowy lepszy niż w Polsce. 

Uważam, że osoby które maja prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego poprawia 

jeszcze ten wynik. Wyniki są dobre i porównywalne do wyników z zeszłego roku. Zdaje sobie 

sprawę, że wyniki w liceach są lepsze niż w technikach. Jeżeli chodzi o technika to skupiajmy 

się na wynikach z egzaminów na poszczególne kwalifikacje niż na matury. Wyniki trzeba 

przedyskutować z dyrektorami i dążyć do tego, by systematycznie się poprawiały. Obecnie, 

jeżeli chodzi o wszystkie szkoły w klasach maturalnych jest godzina dodatkowo z matematyki. 

Jeżeli chodzi o licea są trzy godziny dodatkowo w klasach maturalnych, w tym godzina 

z matematyki i dwie godziny z wybranych przedmiotów kierunkowych.  

 

Radna B. Włodarczyk – w związku z otrzymaną informacją chciałam zauważyć, że na 

Komisji Edukacji przedstawiamy wyniki w poszczególnych Zespołach Szkół. Mnie by 

interesowało jak wyglądają wyniki w ZSP Nr 1 i Nr 2, gdzie również są oddziały licealne. 

Porównanie Liceum na ul. Kościuszki z klasami licealnymi w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2., żebyśmy 

mieli obraz jak to wygląda i na co w przyszłości położyć nacisk.   

 



 

P. M. Drzazga, Wicestarosta -  to są wyniki uogólnione. Wyników szczegółowych 

dotyczących wielkopolski i poszczególnych powiatów jeszcze nie ma. Możemy zrobić 

zestawienie dotyczące powiatu w odniesieniu do wszystkich szkół z podzieleniem na liceum 

i technikum. To nie jest problem. Chciałem tylko pokazać, że w odniesieniu do Polski czy także 

województwa wielkopolskiego my tą średnią nie odbiegamy. Bardzo dobrym wynikiem jest 

w odniesieniu do powiatów jeśli chodzi o OKE poznańskie, to dotyczy trzech województw 

wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego w przypadku egzaminu maturalnego 

z języka polskiego zajęliśmy drugie miejsce na 70 powiatów. Widać tą pracę.  

 

Ad. pkt. 11.  
Zakończenie obrad. 

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

obrady LXI Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 13.55. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 

 

 

 

Protokołowała :  

Ewa Wielińska 

 


