
Protokół nr LXIII/18 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 
odbytej w dniu 30 sierpnia 2018 r. w godz. od 15:00 do 18.40 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady LXIII 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: L. Bajda, M. Drzazga i M. Małynicz. 

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

prawomocnych uchwał. 

Wysoka Rado! 

Porządek obrad LXIII 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. oraz o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pt: "aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim". 

Ponadto Komisja Rewizyjna zwróciła się z wnioskiem, aby do porządku obrad wprowadzić 
rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

 

Proponuję uchwały rozpatrzyć jako punkty 14 i 15, a pozostałe zmienią numerację o jeden. 

 

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 63 sesji Rady Powiatu. 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXII sesji Rady Powiatu. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LX sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LX 

sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2018 roku. 

6. Podsumowanie akcji "Białe Niedziele" realizowanej wspólnie przez samorząd powiatu 

jarocińskiego oraz szpital. 

7. Informacja o inwestycjach i planach rozwojowych szpitala. 

8. Informacja o bieżących działaniach Zarządu Szpitala. 

9. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. 

z o.o. za 2017 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Nr LVII/377/18 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej województwu 

Wielkopolskiemu w latach 2018 - 2020. 



11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad 

ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 - 2030. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

`Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

pt: "aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim". 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wnioski i oświadczenia radnych. 

18. Wolne głosy i wnioski. 

19. Komunikaty. 

20. Zakończenie obrad. 

 

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

wręczymy nagrody najlepszym maturzystom ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu 

Jarocińskiego.  

 

Po ceremonii Komisje Budżetu i Rozwoju, Zdrowia oraz Spraw Społecznych odbędą 
posiedzenia w celu zaopiniowania projektów uchwał oraz autopoprawek.  

 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – każdy kiedyś przeżywał maturę, wiemy jaki to jest stres 

i wysiłek. Gratulujemy wam maturzystom oraz rodzicom, wychowawcom i nauczycielom. Jest 

to wspólny sukces. Życzymy sukcesów i osiągnięć w dalszej karierze naukowej i życiowej. 

Wręczymy skromne upominki i listy gratulacyjne od Zarządu Powiatu i Rady Powiatu 

Jarocińskiego.  

Proszę o wystąpienie: 

Adrianna Książkiewicz  – maturzystka ZSP Nr 1, 

Ewelina Wantuch - maturzystka ZSP Nr 1, 

Anita Misiorek – maturzystka ZSP Nr 2 

Maciej Rzepecki – maturzysta I LO 

Alicja Pawlicka – maturzystka ZSPB Tarce 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – moim wychowawcą był Adam Wantuch. Uczył 

matematyki z dobrym rezultatem, ponieważ ja również skończyłem matematykę. 
 

Ewelina Wantuch - to mój dziadek.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – życzę wiele dobrego na nowej drodze, 

dalej rozwijajcie swoje talenty i nie zatrzymujcie się. Teraz Komisje odbędą posiedzenie w celu 

zaopiniowania projektów uchwał.  

 

 

 



Po przerwie: 

 

Ad. pkt. 2.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wznawiam obrady. Protokół z 62 sesji 

Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady i Zarządu 

– p. 22 od dnia 28 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 62 sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

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

Powiatu po 60 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 za okres dwumiesięczny od 

21 czerwca do 30 sierpnia 2018 r. 30 lipca 2018 r. była podpisana umowa w Urzędzie 

Wojewódzkim przy udziale Wojewody dotycząca dofinansowania dróg lokalnych. W tym roku 

3 mln zł na drogę Golina – Zakrzew. W okresie wakacyjnym wiele jubileuszy obchodziły 

ochotnicze straże pożarne. Byłem w Rusku, w Woli Książęcej jak i w Sławoszewie. Z panem 

Przewodniczącym uczestniczyłem w obchodach 20-lecia LZS Zalesie. 27 lipca było Święto 

Policji. Złożyliśmy gratulacje od całego Zarządu jak i wszystkich radnych oraz życzenia dla 

wszystkich policjantów, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo na terenie powiatu. 11 sierpnia 

odbył się krajowy zlot Związku Harcerstwa Polskiego na Wyspie Sobiszewskiej koło Gdańska. 

Reprezentowałem tam władze powiatu. W między czasie odbywały się uroczystości 

dożynkowe. Uczestniczyłem w dożynkach w Cerekwicy, w Goli, w Rusku, w Noskowie 

i w Brzostowie. W niedziele odbyły się dożynki archidiecezjalne w Poznaniu na Malcie. Tam 

też był reprezentowany nasz powiat. 28 sierpnia w Cechu Rzemiosł Różnych podpisano umowę 
dla uczniów klas pierwszych branżowych z pracodawcami na praktyki. Bank Spółdzielczy 

założył rachunek oszczędnościowy dla każdego ucznia i ofiarował na początek 20 zł. 

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

Powiatu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 

20-lecia LZS Zalesie, brałem udział w dożynkach w Rusku, w Brzostowie oraz uczestniczyłem 

w obchodach Święta Policji. 

 

Ad. pkt. 5.  
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2018 roku. 

 

Radna B. Włodarczyk - sprawozdanie zostało załączone w programie esesja i myślę że każdy 

się z nim zapoznał. Sprawozdanie jest adekwatne do planu pracy. Wszystkie zadania 

z I półrocza zostały zrealizowane. Jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

 



Ad. pkt. 6.  
Podsumowanie akcji "Białe Niedziele" realizowanej wspólnie przez samorząd powiatu 

jarocińskiego oraz szpital. 

 

P. Wł. Budzyński, dyrektor ds. medycznych szpitala - szpital wraz z samorządem 

powiatowym zorganizował trzy białe niedziele. Spotkało się to z bardzo dużym 

zainteresowaniem społeczeństwa. W ramach poszczególnych niedziel do dyspozycji 

mieszkańców był lekarz internista, ginekolog, chirurg, okulista, diabetolog. W każdą niedzielę 
do dyspozycji było laboratorium. Były wykonywane badania pomiaru ciśnienia, ekg. 

Z laboratorium każdej niedzieli skorzystało po 70 osób. Były porady dietetyka, można było 

sobie ustawić dietę. Lekarze przyjmowali średnio po 25 pacjentów. W przypadku lekarza 

internisty wykryto świeży zawał, z zakresu ginekologii pobierałem cytologie za każdym razem. 

Z 25 przebadanych każdej niedzieli były po 3-4 kobiety zagrożone rakiem szyjki macicy. 

Dotyczyło to przede wszystkim młodych kobiet. Jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie 

pod względem umieralności z powodu raka szyjki macicy. W ramach akcji Biała Niedziela 

korzystało ogólnie ponad 600 osób. Jeżeli udało się uniknąć chociażby kilkunastu przypadków 

rozwoju szyjki macicy to już jest bardzo dużo. W Polsce średnio codziennie umierają cztery 

kobiety na raka szyjki macicy. Były również pokazy sprzętu ratownictwa medycznego, pokazy 

udzielania pierwszej pomocy. Chciałbym podziękować ratownikom, lekarzom, pielęgniarkom 

i powiatowi za zorganizowanie tych niedziel. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję za przedstawienie informacji, 

Nawet gdybyśmy u jednej pacjentki wykryli zagrożenie rakiem szyjki macicy to już byłby 

sukces. Jedno życie jest uratowane. Również dziękuję lekarzom, pielęgniarkom za Białe 

Niedziele.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – chciałem podziękować za wysiłek. Białe Niedziele 

muszą być w niedzielę, a niedziela to czas wolny. Dziękuję, że poświęciliście swój czas dla   

pacjentów. Potwierdzam, że Białe Niedziele są bardzo dobrze odbierane w terenie. Jest bardzo 

dużo chętnych. Będziemy organizować następne, jeśli tylko nam pomożecie to chcemy 

kontynuować ten projekt w przyszłości. Przygotowaliśmy dla wszystkich zaangażowanych 

skromne upominki i podziękowania. 

  

P. W. Olesińska, kierownik ds. pielęgniarek i średniego personelu medycznego – jest mi 

bardzo miło, że mogę współpracować i pomagać. Przekażę podziękowania moim koleżankom 

zaangażowanym w tą pracę.  
 

Radny St. Martuzalski, członek Zarządu Powiatu – proszę, by pan kierownik dr Budzyński 

przekazał podziękowania również pozostałym osobom, które były zaangażowane w tą akcję, 
wszystkim lekarzom i całemu personelowi medycznemu. Ponadto dziękuje dyrektorowi 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 p. Bierle wraz z młodzieżą, która pomagali znaleźć 
się pacjentom w tym naszym dużym obiekcie. W szkole jest klasa ratowników medycznych. 

 

Ad. pkt 7.  
Informacja o inwestycjach i planach rozwojowych szpitala. 

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – kilkanaście miesięcy od 28 stycznia 

2017 r. to czas wielkiej, tytanicznej pracy w szpitalu. Dziś przedstawiliśmy efekty realizacji 

programu Białe Niedziele. Myślę, że będziemy ten program kontynuować. Białe Niedziele czy 

poradnia diabetologiczna, która powstała w naszym szpitalu to luka, którą uzupełniamy przez 



niewystarczające finansowanie z NFZ. Na poradnię diabetologiczną nie mielibyśmy kontraktu 

gdyby nie środki z budżetu powiatu. Dziś chcemy pokazać nasz wspólny dorobek z kilkunastu 

ostatnich miesięcy. Podtrzymuję deklarację, że nasz szpital będzie jednym z wiodących szpitali 

powiatowych. Wczoraj w piśmie „Menadżer Zdrowia” został opublikowany artykuł, w którym 

zawarte tezy są takie same, o czym mówiłem jeżeli chodzi o nasz szpital. Pytałem dlaczego nie 

dostosowaliśmy szpitala, dlaczego nie zmieniliśmy sposobu zarządzania, dlaczego sytuacja 

finansowa diametralnie się pogarszała bez jakichkolwiek działań. Tezy zawarte w artykule, 

będą się przewijały. Na początek chcę przedstawić relacje z placu budowy szpitala. Ta 

inwestycja jest prowadzona sprawnie i nie ma zagrożeń. Są problemy z niechlujnie 

przygotowana dokumentacją. Prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję za prezentację. Czy są pytania? 

Na kaplicę czekaliśmy 12 lat, ale doczekaliśmy się. Jest ładne miejsce i są już projekty jak 

będzie kaplica wyglądała. Cieszę się, że jest pomysł na konsolę. To jest pożeracz energii, nie 

można tego dogrzać. Teraz zostanie zabudowana i pozyskamy nowe pomieszczenia. Wreszcie 

już ktoś nam zaprezentował, gdzie jest miejsce na paliatyw. Są plany, rozmowy. to już jest 

dobrze. Są liczne inwestycje, to znaczy że szpital żyje i będzie żył. Inwestuje się po to żeby żył 

z najlepszą obsadą dla pacjentów. Brakuje mi pododdziału kardiologicznego. Jest to zasadne. 

Nadciśnienie, zawały to jest cichy zabójca. Kardiologia im bliżej tym lepiej.  

 

Nie ma pytań. Dziękuję.  
 

Ad. pkt. 8.  
Informacja o bieżących działaniach Zarządu Szpitala. 

 

P. L. Mazurek, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – jeżeli chodzi o szpital to 

są rzeczywiście ambitne plany. Na dzień dzisiejszy w 30% nie mamy zapewnionego 

finansowania. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie pojawią się projekty, w których 

będziemy mogli aplikować i finansowanie dodatkowe się pojawi. Jeżeli chodzi o wykucie 

drzwi, to nie jest tylko wycięcie ściany za 2 tys zł, ale potrzebne są w tym momencie dwie pary 

drzwi antyogniowych za 100 tys zł. Kosztorys zmiany energii elektrycznej wynosi wstępnie 

550 tys zł. Zmiany w przebiegu instalacji ogrzewania na budynku konsoli powoduje kolejne 

koszty 200 tys zł, by szpital połączyć z kotłownią. To są problemy. Natomiast decyzje odnośnie 

szpitala dziennie po dwie, trzy muszę podejmować na gorąco. Pan Martuzalski w sprawach 

budowlanych pomaga, ale decyzje są moje. Jeżeli chodzi o dofinansowania to Kwestionariusz 

Jowisz najpierw akceptuje pani dyrektor NFZ. Do niektórych wniosków podchodzimy po trzy 

razy bo były błędy i negatywne decyzje. Obecnie Jowisz jest zatwierdzony przez panią 
Dyrektor i przez Wojewodę. Wniosek jest złożony przez Marszałka i w połowie października 

powinien być merytorycznie rozpatrywany. Prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 8 

do protokołu.  

 

Ad. pkt.9.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – informację dotyczącą sprawozdania 

finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2017 rok pan Prezes Mazurek 

zawarł w prezentacji przedstawionej w poprzednim punkcie. Czy ktoś pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionej informacji? 

 

 

 

 



Radny M. Walczak – odczytał stanowisko klubu radnych Ziemia Jarocińska. Stanowisko 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – na pytania zawarte w wystąpieniu 

odpowie pan Prezes na piśmie. Ja powiem tylko suche fakty. Dlaczego pan Jantas został 

zwolniony? Cztery sprawy: sprzedaż studni bez zgody wspólników, tym bardziej że trzy 

tygodnie wcześniej powiat dał transzę pieniędzy ponad 200 tys zł, druga rzecz niekorzystna 

sprzedaż gruntów bez zapytania właściciela, zniszczenie pralni bez zgody właściciela, to są 
rzeczy, które powinny być konsultowane. Jak można tak sprecyzować umowę na 10 lat, że nie 

można się z niej wycofać. To są cztery powody, że tego człowieka już nie ma. 

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - Ziemia Jarocińska niech nie straszy 

pracowników szpitala. To jest haniebne. Mieliśmy otworzyć w dniu jutrzejszym przetarg na 

zakup karetki. Karetka funkcjonuje w ramach państwowego systemu ratownictwa a nie 

w ramach szpitala. Szpital wykonuje pośrednio usługę. To jest zadanie rządowe. My jako 

samorząd my wspieramy rząd. Na terenie powiatu będą jeździły tylko dwie karetki, bo tak jest 

zatwierdzone w systemie i o tym decyduje Wojewoda. Pan Prezes wskazał i słusznie wzrost 

przyjęć na „wieczorynce”. Po to pojawił się pomysł w naszym projekcie by pojawił się lekarz 

poz. Obecnie NFZ płaci za przyjęcie pacjenta w „wieczorynce” 1,70 zł, a lekarzowi poz 15 zł. 

To jest różnica. Pan Prezes również wspomniał, że Zarząd miał w 2016 roku do dyspozycji 

dodatkowe źródła przychodów poza kontraktem. 750 tys działka, studnia ok. 500 tys zł, 

100 tys zł za wydzierżawienie pralni za trzy lata. Do tego 1,7 mln zł z rachunku odnawialnego. 

Gdy przyszedł prezes Mazurek na tym rachunku było 100 tys zł. Na okrągło mówiąc 4 mln zł. 

Najistotniejsza w Spółce jest płynność. Poprzez takie zarządzanie szpital był na skraju utraty 

płynności. Dlatego Rada udzielił 750 tys zł kredytu. Prezesowi Mazurkowi wystarczyła ta 

pożyczka, a poprzedni Zarząd miał dodatkowe 4 mln zł. Gdzie są te 4 mln zł? Na te pytania 

odpowie inna instytucja. Trwa dochodzenie prowadzone przez prokuraturę ostrowską odnośnie 

szkód wyrządzonych na majątku Spółki.  

 

Radny J. Zegar - niech pan nie rzuca milionami. Trzy sesje temu 12 milionów w roku ZGO 

zarobiło na praniu, teraz 4 mln. Skąd pan te miliony bierze?  

 
Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu- pan Prezes pokazał że, że w przeciągu 

kilkunastu miesięcy w szpitalu pojawiły się rozwiązania, które wydawały się nieosiągalne. 

W tym szpitalu dokonano operacji chirurgicznej, o której specjaliści z Poznania mówią, że 

uratowano kobiecie rękę, kobiecie i dziecku uratowano życie po tragedii w Cerekwicy. Bawicie 

się w brudna politykę i to jest skandal.  

 

Radny J. Zegar - kiedy powiedzieliśmy coś złego na któregoś lekarza czy pielęgniarkę? Nigdy 

nikogo nie obraziliśmy. To pan nas obrażą i straszy sądami. Niech pan się zastanowi co pan 

mówi. My walczyliśmy z prezesem Jantasem o podwyżki dla nich. 

 

Radny W. Kwaśniewski - nie powinniśmy uderzać się w piersi pana Prezesa szpitala tylko 

w swoje. Przełom był w połowie kadencji, a pan Walczak był przewodniczącym Komisji 

Zdrowia. Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja przez 6 lat siedziałem z drugiej 

strony i zawsze miałem opory w decyzjach podejmowanych w sprawie szpitala. Zadawałem 

różne niewygodne pytania i dostawałem wiele śmiesznych odpowiedzi. Zmienialiśmy 

Prezesów i Rady Nadzorcze. Pamiętajmy też, że byliśmy członkami zarządu, 

Przewodniczącymi Komisji, członkami Komisji Rewizyjnej i zastanówmy się, co robiliśmy 

w tej materii. 



 

Radna B. Włodarczyk - jestem radną Rady Powiatu pierwszą kadencję i to wszystko, o czym 

mówiliśmy od początku odnośnie szpitala, jego egzystencji było przedmiotem prac Komisji 

Rewizyjnej. W tej kadencji zajęliśmy się sprawami szpitala i partycypacji właścicieli czyli 

Zarządu. Osoby które zajmowały się kontrolą przedstawiały dwie różne opinie. To dało do 

myślenia, że nie jest tak dobrze jak się powszechnie mówiło. Sprawy szpitalne były kilka razy 

przedstawiane na sesjach przez byłego prezesa. Sprowadzały się do tego, żeby powiat dołożył 

bo znowu coś brakowało. Może za dużo mówi się o szpitalu, ale oprócz dróg w powiecie, to to  

społeczne zadanie jakim jest szpital, jest najważniejsze. Dotyczy zdrowia najmłodszych jak 

i seniorów, o których się w skali kraju mówi najmniej. Nie buntujmy się, tylko idźmy w dobrym 

kierunku. Skończmy z ta wojną i szukajmy pieniędzy. 

 

Radny R. Jacek - praca w szpitalu na pewno się zmieniła. Sam dwa tygodnie temu byłem 

pacjentem. Nie mogę powiedzieć jednego złego słowa. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – ogłaszam 15 przerwy. 

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

rozstrzygnięć.  
 

Ad. pkt. 10.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/377/18 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 

finansowej województwu Wielkopolskiemu w latach 2018 - 2020. Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. Czy ktoś pragnie zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię 
Komisji. 

 

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Leszek Bajda, Mirosław Drzazga, Mateusz Walczak, 

Sławomir Wąsiewski, Karol Matuszak 

 
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 13 radnych jednogłośnie podjęła 

uchwałę. 
 

Ad. pkt. 11.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół oraz placówek 

prowadzonych przez Powiat Jarociński. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Czy 

ktoś pragnie zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji. 

 



P. M. Stolecki, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja edukacji i Kultury 

również pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały. 

 
Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Leszek Bajda, Mirosław Drzazga, Mateusz Walczak, 

Sławomir Wąsiewski, Karol Matuszak 

 
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 13 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. pkt. 12.  
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. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. Proszę o zabranie głosu p. J. Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił projekt uchwały. 

 

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

uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji. 

 

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 
Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt. 

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Leszek Bajda, Mirosław Drzazga, Mateusz Walczak, 

Sławomir Wąsiewski, Karol Matuszak 

 

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 13 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. pkt. 13.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego 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 13 do protokołu. Proszę o zabranie głosu 

p. J. Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

 

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. 

 
Radny R. Jacek, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt. 

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Leszek Bajda, Mirosław Drzazga, Mateusz Walczak, 

Sławomir Wąsiewski, Karol Matuszak 

 

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 13 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-

sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Proszę o zabranie głosu radną 
Bronisławę Włodarczyk, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 

 

Radna B. Włodarczyk – odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Nieobecni radni: Mariusz Małynicz, Leszek Bajda, Mirosław Drzazga, Mateusz Walczak, 

Sławomir Wąsiewski, Karol Matuszak 

 

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 13 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pt: "aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 

powiecie jarocińskim". Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-

sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

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 13 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. pkt. 16.  
Interpelacje i zapytania radnych. 

Nie było. 



 

Ad. pkt. 17.  
Wnioski i oświadczenia radnych. Nie 

Nie było. 

 

Ad. pkt. 18.  
Wolne głosy i wnioski. 

Nie było. 

 

Ad. pkt. 19.  
Komunikaty. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – zapraszam wszystkich na nasze święto, 

na dożynki powiatowe w Żerkowie. Przypominam, że do 16 września musimy złożyć 
oświadczenia majątkowe. 

 

 

Ad. pkt. 20 
Zakończenie obrad. 

 

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

obrady LXIII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 18.20. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
 

 

 

Protokołowała :  

Ewa Wielińska 

 

 


