
Protokół nr LXII/18 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 
odbytej w dniu 08 sierpnia 2018 r. w godz. od 13:00 do 13.40 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

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

Bronisława Włodarczyk, Marcin Zwierzyński. 

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 LXII sesji Rady Powiatu został Państwu podany w zawiadomieniach 

o zwołaniu sesji.  

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 62 sesji Rady Powiatu. 

 
1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Powiatu. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

4. Interpelacje i zapytania radnych.  

5. Wnioski i oświadczenia radnych.  

6. Wolne głosy i wnioski. 

7. Komunikaty. 

8. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - protokół z 61 sesji Rady Powiatu był 

wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady i Zarządu – p. 22 od dnia 06 

sierpnia 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 61 sesji Rady Powiatu V kadencji.  

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

odbędą się posiedzenia  Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Zdrowia i Spraw Społecznych w celu 

zaopiniowania projektu uchwały. Proszę o pozostanie na sali wszystkich radnych. 

 

PRZERWA 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - po przerwie wznawiam obrady 62 Sesji. 

Rada nadal zachowuje quorum. Przechodzimy do realizacji porządku obrad sesji. 

 

 



Ad. pkt. 3. 
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 4 do 

protokołu. Projekt uchwały został omówiony i zaopiniowany na posiedzeniach Komisji 

w przerwie sesji. 

 

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 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 14 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LXII/407/18 
 

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. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wczoraj na moje ręce wpłynęła skarga 

od mieszkańców Suchorzewka. Obecnie znowu są łamane normy jeżeli chodzi o fermę 
tchórzofretek. Jest niesamowity fetor. Jak tą sprawę rozwiązać? Również byłem świadkiem 

wywożenia fekaliów.  

 

Radna J. Nicke – w ubiegłym roku tez była taka sytuacja w Roszkowie. Też wywożono, co 

prawda na ziemie z sołectwa Siedlemin, ale przy Roszkowie. Zbieraliśmy podpisy, składaliśmy 

wnioski, była wojna niemożliwa. Otrzymał opinię pozytywna z Ochrony Środowiska i się z nas 

śmiał. Robi dalej to samo. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – właściciel fermy ma termin na pozbycie 

się fekaliów. Muszą się tym zająć odpowiednie służby.  

 

Ad. pkt. 10.  
Komunikaty. 

 

 



Ad. pkt. 11.  
Zakończenie obrad. 

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

obrady LXII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 13.40. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
 

 

 

Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 

 


