
Protokół nr LXIV/18 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 
odbytej w dniu 27 września 2018 r. w godz. od 15:30 do 17.10 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady LXIV 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 i M. Małynicz. 

Stwierdzam, że Rada jest władna do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał. 

Wysoka Rado! 

Porządek obrad LXIV sesji Rady Powiatu został Państwu podany w zawiadomieniach 

o zwołaniu sesji.  

Informuję, że Zarząd Powiatu Jarocińskiego zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

powierzenia Gminie Jarocin zadania publicznego założenia i prowadzenia Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego nr 4 w Jarocinie oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Witaszycach. 

Proponuję uchwały rozpatrzyć jako punkt 14, a pozostałe zmienią numerację o jeden. 

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad?  

Nie widzę. Dziękuję. 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 64 sesji Rady Powiatu. 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Powiatu. 

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

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

sesji Rady Powiatu. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku. 

6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego. 

7. Stan organizacyjny szkół na rok szkolny 2018/2019. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie Statutu Powiatu 

Jarocińskiego. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński 

wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie emisji obligacji. 

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 powierzenia 

Gminie Jarocin zadania publicznego założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego nr 4 w Jarocinie oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Witaszycach. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wnioski i oświadczenia radnych. 

17. Wolne głosy i wnioski. 

18. Komunikaty. 

19. Zakończenie obrad. 

 

 

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

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

25 września 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 LXIII sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po LXIII sesji Rady Powiatu. Sprawozdanie zostało zamieszczone wcześniej 

w programie esesja. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Czy kto zabierze głos 

do sprawozdania? Nie widzę.  
 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – przedstawię sprawozdanie z działalności Starosty od 

ostatniej sesji. 2 września odbyły się piękne dożynki powiatowe w Żerkowie. Dziękuję 
wszystkim za udział. 3 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. Tym razem piękne 

rozpoczęcie powiatowego roku szkolnego odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym 

w Jarocinie. Gratulacje dla wszystkich przygotowujących, bo zostało pięknie i nowatorsko 

przygotowane. 10 września uczestniczyłem w konwencie starostów w Puszczykowie. Przede 

wszystkim poruszana była tematyka finansowania szpitali i braku środków prawie we 

wszystkich szpitalach wynikających z kontraktów. 13 września uczestniczyłem z drogowcami 

w sesji rady Gminy w Jaraczewie,. Bardzo owocne spotkanie. Dużo propozycji, dużo rzeczy do 

zrobienia. 20 września z radnymi, Zarządem i Przewodniczącym Janem Szczerbaniem 

uczestniczyliśmy w otwarciu drogi powiatowej w Noskowie za 4,6 mln zł. Program czterech 

dróg w czterech gminach realizowany jest na bieżąco. Otwarta została już druga droga. Zostały 

jeszcze w Żerkowie i w Gminie Jarocin droga z Zakrzewa do Goliny. 22 września odbyło się 
nadanie imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – imienia Powstańców 

Wielkopolskich. Pięknie przygotowana impreza i wieczorem koncert rockowy w koszarach 

jarocińskich. 25 września w Operze Wielkiej w Poznaniu otrzymaliśmy wyróżnienie na Gali 

Szkoła Roku i Nauczyciel Roku możemy pogratulować ZSP Nr 1 za wyróżnienie oraz pani 

dr Beacie Udzik, nauczycielce z LO, która również została wyróżniona. Proszę przekazać 
gratulacje. Wczoraj braliśmy udział w uroczystym podpisaniu przekazania 300 tys zł na karetkę 
do szpitala. Dziękujemy panu Prezesowi oraz panu Stanisławowi Martuzalskiemu za starania 

w pozyskaniu środków. Resztę dokładamy my wraz z Gminami. Gmina Jaraczewo i Gmina 

Kotlin przekazały swój udział. Gmina Żerków również zadeklarowała swój udział. 

 

P. P. Masłowski, gość – panie Przewodniczący czy mogę zabrać głos odnośnie doniesień 

prasowych? 

 



Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – nie widzę teraz takiej możliwości. 

 

P. P. Masłowski, gość – to ja w takim razie zapraszam dziennikarzy na briefing na zewnątrz. 

 

Ad. pkt. 4.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LXIII sesji Rady Powiatu. Pragnę 
poinformować, że uczestniczyłem w wielu uroczystościach. Dwie najważniejsze to Dożynki 

Powiatowe w Żerkowie, jedne z lepszych. Moi wyborcy prosili przekazać, że doskonała 

gościnność, repertuar. Druga uroczystość to nadanie szkole imienia Powstańców 

Wielkopolskich. Impreza perfekcyjnie przygotowana.  

Przeczytam ważną informację - certyfikat akredytacyjny, który potwierdza się spełnienie przez 

szpital powiatowy w Jarocinie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. 

Składam gratulacje dla Prezesa Zarządu oraz personelu szpitala powiatowego w Jarocinie.  

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – chciałem również nam wszystkim 

podziękować, ponieważ to jakim zaufaniem obdarzyliśmy nowy Zarząd i zespół szpitalny to 

jest dowód, że nasze działania są skuteczne i są sensowne. To nie chodzi o to, by kolejny 

dokument mówiący o jakości leczenia zawisł na ścianie. Dokument mówi o tym, że naszym 

szpitalu osoby potrzebujące leczenia będą leczone zgodnie z najostrzejszymi kryteriami jakie 

wyznacza Ministerstwo Zdrowia. Jarociński szpital jest jednym z niewielu szpitali 

powiatowych w województwie wielkopolskim, bo jest pięć szpitali, które zdobyły certyfikat, 

że w naszym szpitalu procedury są na najwyższym poziomie. Wiele się wydarzyło w szpitalu 

przez te 19 miesięcy z udziałem samorządu powiatowego. Dzięki naszym decyzjom 

realizujemy rozbudowę jarocińskiego szpitala, która została rozpoczęta w październiku 2011 

roku. Jeszcze raz gratulacje dla całego Zarządu. Jestem dumny, że mogę współpracować 
z naszym szpitalem. Jest jeszcze wiele do poprawienia i przed nami dużo pracy. Idziemy 

w dobrym kierunku. Jest to pierwszy krok w kierunku ulepszania działalności szpitala.  

 

P. L. Mazurek, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - w imieniu 

Zarządu i personelu szpitala dziękuję Zarządowi i radnym za wyróżnienie i chcę zapewnić, że 

będziemy postępować zgodnie z akredytacją i zgodnie i wymogami.  

 

Radny K. Matuszak - jako Przewodniczący Komisji Zdrowia również  chciałem pogratulować 
tego sukcesu. Przed sesją już miałem okazję rozmawiać i gratulować. Dwa dni temu na 

posiedzeniu Komisji poruszaliśmy temat i chcemy jako Komisja Zdrowia, by osoby 

odpowiedzialne za szpital w powiecie jak i Zarząd szpitala przygotowały taki dokument co jest 

zrobione i co by trzeba zrobić. Mówiliśmy o hospicjum itd. Taką mapę należałoby zrobić.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - mamy jeszcze sporo pracy na dalsze lata. 

Trzeba dotrzymać słowa jeśli chodzi o hospicjum. Zanim przejdziemy do dalszej realizacji 

porządku obrad sesji ogłaszam przerwę, w trakcie której Komisje Edukacji i Kultury oraz 

Budżetu i Rozwoju odbędą posiedzenie w celu zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

powierzenia Gminie Jarocin zadania publicznego założenia i prowadzenia Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego nr 4 w Jarocinie oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Witaszycach. Proszę radnych o pozostanie na swoich miejscach. 

 

 

 

 



Ad. pkt. 5.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - informacja o przebiegu wykonania 

budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku. Informacja została załączona w programie esesja. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - przedstawił w skrócie informację o przebiegu wykonania 

budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.  

 

Nie było pytań. Informacja została przez Radę przyjęta. 

 

Ad. pkt. 6.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - informacja o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego. Informacja została załączona 

w programie esesja. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Ponownie proszę 
o zabranie głosu pana Skarbnika Powiatu. Mam dwa słowa do prasy. Jest nieporozumienie. 

Opuszczacie posiedzenie w trakcie, przeszkadzacie i teraz wracacie jakby się nic nie stało. 

Jesteście zapraszani i jak przychodzicie to siedzicie a nie wychodzicie w trakcie. 

 

P. A. Konieczna – a czy ja jestem tu zatrudniona, przepraszam?  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - według mnie pani zachowanie było 

nietaktem. 

 

P. A. Konieczna – wstęp jest wolny na sesję. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – ale nie chodzenie tam i z powrotem. 

 

P. A. Konieczna – dobrze, ja będę rejestrować wszystkich, którzy chodzą.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę bardzo, panie Skarbniku. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - przedstawił informację o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego.  

 

Nie było pytań. Informacja została przyjęta. 

 

Ad. pkt. 7.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejna informacja to stan organizacyjny 

szkół na rok szkolny 2018/2019. Informacja została załączona w programie esesja. Proszę 
o zabranie głosu p. Mirosława Drzazgę, Wicestarostę. 
 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - przedstawił informację dotyczącą oświaty. Informacja stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Nie było głosów w dyskusji. Informacja została przez Radę przyjęta. 

 

 

 

 

 



Ad. pkt. 8.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały radni 

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

do protokołu. Proszę o zabranie głosu pana Jana Bartczaka, Sekretarza Powiatu. 

 

P. J. Bartczak, Sekretarz Powiatu – projekt uchwały przedstawi przewodniczący Komisji 

Doraźnej. 

 

Radny K. Matuszak - przyszedł mi zaszczyt kierować komisją, która została powołana do 

przygotowania nowego Statutu Powiatu Jarocińskiego. Pracowaliśmy nad statutem, bo wymaga 

tego ustawodawca. To jest statut dla przyszłej kadencji, dla naszych następców. Zmian jest 

wiele, ale zwrócę uwagę na trzy. Powołujemy w statucie Komisja skarg, wniosków i petycji. 

To jest Komisja , która zajmie się skargami, którymi do tej pory zajmowała się Komisja 

Rewizyjna. Skarg jest coraz więcej. Kolejna sprawa to rozdział 9. Dokładnie określa zasady 

funkcjonowania tej Komisji. Są kwestie monitorowania sesji, nagrywania. W rozdziale 3 

zostawiamy dwóch członków zawodowych Zarządu Powiatu. Nie sugerujemy na przyszłość, 
bo przyszła Rada może to zmienić. Dziękuję panu mecenasowi i panu Sekretarzowi za pomoc 

w pracach komisji.  

 

Radny M. Walczak - nie może być, że liczbę członków Zarządu określa odrębna uchwała?  

 

P. T. Kuderski, radca prawny - nie może być. Statut musi określić liczbę członków Zarządu. 

Nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym, gminnym i województwa ze stycznia tego 

roku wprowadziła obligatoryjne postanowienia, które musza być uregulowane na nowo 

w statutach. Omówił pozostałe zmiany zawarte w projekcie Statutu. 

 

Radny M. Walczak – czyli nowa Rada musi powołać czterech członków Zarządu, a potem 

może to zmienić? 

 

P. T. Kuderski, radca prawny – tak, chyba że pan Starosta będzie czekać z wyborem Zarządu 

do wejścia w życie nowej uchwały w sprawie Statutu.  

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

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

i Rozwoju pozytywnie zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały. 

 

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

i Kultury również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

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

Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

 
Radny Zb. Kuzdżał. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Statutu 

Powiatu Jarocińskiego. 

 



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 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LXIV/414/18 

 

Ad. pkt. 9.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – rozpatrzenie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 

powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. Projekt uchwały radni 

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

do protokołu. 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – Rada Powiatu ma obowiązek corocznego ustalania 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywania na parkingu. Podjęcie 

takiej uchwały jest zasadne i niezbędne. Radny Zegar pytał na posiedzeniu Komisji czy 

nastąpiły zmiany. Różnic wielkich nie ma. Opłaty pozostały takie same.  

 

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały. 

 
Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto jest 

przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LXIV/415/18 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – zanim przejdziemy do realizacji 

kolejnego punktu, przypomnę, bo prasa opuszczała obrady, że otrzymaliśmy certyfikat 

akredytacyjny dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie w zakresie działalności szpitala, 

standardów akredytacyjnych dla ratownictwa szpitalnego. 

 

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: 
"Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia 

przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. Projekt uchwały 

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

nr 11 do protokołu. 

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - jest to konsekwencja inwestycji 

i  decyzji, które były podejmowane w poprzednich latach. Szpital jest zobowiązany do 

wykupienia kolejnych transz wyemitowanych obligacji. W wyniku czego w poprzednich latach 

została rozpoczęta i częściowo zrealizowana inwestycja w zakresie oddziałów ortopedii 

i chirurgii. Dziś dokończamy kolejną część, która miała być zakończona do roku 2013. 

Uważam, że ta uchwała jest zasadna i proszę o podjęcie jej w przedstawionym kształcie. 



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

i Rozwoju na swoim wczorajszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt 

uchwały. 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych również 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 17 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 14 głosach 

„za” i 3 głosach wstrzymujących się. 
 

LXIV/416/18 

 

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie emisji obligacji. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

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

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu -  został przygotowany projekt uchwały w sprawie emisji 

obligacji komunalnych na kwotę 1,2 tys zł obligacje. Powiat realizuje kilkanaście projektów 

wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych między innymi środkami unijnymi, które są 
przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Po stronie dochodów w budżecie w rozdz. 85355 

jest przewidziana kwota 3 mln zł. Do chwili obecnej otrzymaliśmy 814 tys. zł. Wnioskujemy 

o kolejne transze i zaliczki. Prawdopodobnie nie wszystkie środki uda się otrzymać w tym roku, 

dlatego jest koncepcja jest koncepcja by dofinansować budżet tegoroczny kwotą 1,2 mln zł 

w postaci obligacji. Natomiast dochody, które nie wpłyną w tym roku do budżetu zostają 
przeniesione na rok 2019. Powiat ich nie traci, ponieważ w umowach one są zapisane. Jeżeli 

środki wpłyną do budżetu, to ta uchwała nie będzie musiała być wykonana. Jednak 

zabezpieczamy realizację budżetu do końca bieżącego roku. Przewidujemy 1,2 mln zł w trzech 

seriach. 

 

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

 

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

i Rozwoju na swoim wczorajszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt 

uchwały. 

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - czy prawdą jest informacja, która 

ukazała się w mediach, że mamy ratować budżet, ponieważ brakuje nam milion złotych? 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – w jakich mediach, bo nie czytałem? 

 

Radny Sł. Wąsiewski – społecznościowych… 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - w mojej ocenie nie ratujemy budżetu, ponieważ te środki 

są dla nas zapisane. Jest tylko kwestia czy otrzymamy je w tym roku czy w 2019. Wydatki 

powiat zrealizuje, przedsięwzięcia wieloletnie są podjęte, umowy są podpisane. Mamy blisko 



10 projektów finansowanych z różnych źródeł i w związku z tym ta płynność realizacji 

przedsięwzięć musi być zachowana.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński –  wszystko wskazuje na to, że ta pożyczka nie będzie 

potrzebna, ale na wszelki wypadek ją uruchamiamy. Płynność finansowa, którą w tej chwili 

obserwujemy jest rytmiczna i prawdopodobnie te środki nie będą jeszcze potrzebne. 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - czuję się zbulwersowany, bo jeżeli ktoś chce publikować 
informację, to powinien zasięgnąć jej u źródła, a nie przekłamywać.  
 

Radny J. Zegar – środki są potrzebne, bo gdyby nie były potrzebne, to by nie były brane. Kto 

by brał pożyczkę, po to żeby płacić więcej?  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – to że wywołujemy uchwałę, to nie znaczy że bierzemy 

pożyczkę. Ona może być wybrana, ale nie musi. Zabezpieczamy sobie wpływy do budżetu, 

gdyby środki nie spłynęły z Urzędu Marszałkowskiego. Takie informacje rzetelne można 

uzyskać u nas. 

 

Radny M. Stolecki – pan Skarbnik na Komisji Rewizyjnej nadmieniał, że projekty są 
realizowane, a środki z Urzędu Marszałkowskiego jeszcze nie spłynęły. Więc te pieniądze są 
potrzebne i panie Julianie teraz musimy realizować projekty ze swoich środków. Jednak te 

pieniądze do nas wrócą. 
 
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 17 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LXIV/417/18 

 

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 ponadto omówiony został na posiedzeniach  

poszczególnych Komisji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają 
ze zmian w budżecie na rok 2018.  

 

P. A. Szlachetka. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – ogłaszam 3 minutową przerwę.  
 

Po przerwie Rada jest nadal władna do podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wznawiam obrady. Proszę o opinie 

Komisji. 

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 

2030. 



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 17 radnych. 

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

„wstrzymującym się”. 

 

LXIV/418/18 
 

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. Ponadto zmiany budżetowe szeroko omówione zostały na posiedzeniach  

poszczególnych Komisji. Projekt  uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

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

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

 

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

i Kultury również powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
Radny Zb. Kuzdżał. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o 

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

udział 17 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

LXIV/419/18 
 

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania publicznego założenia i 

prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 4 w Jarocinie oraz Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Witaszycach. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

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

protokołu. 

 

 

 



P. M. Drzazga, Wicestarosta – wyjaśniłem treść uchwały na posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Rozwoju oraz Edukacji i Kultury w przerwie sesji. Wszyscy radni byli obecni na sali. 

W związku z tym proszę państwa radnych o przegłosowanie projektu uchwały 

w przedstawionej wersji. 

 

P. R. Kazimierczak, Zastępca Burmistrza – proszę o udzielenie głosu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – panie Burmistrzu nie. To jest część 
uchwałodawcza.  

 

Radny M. Walczak - jest fakt taki, że ta uchwała będzie działać od przyszłego roku. Wiadomo, 

że trzeba zainwestować środki, przygotowanie pościeli, zakup łóżek, pościeli. Nikt nie będzie 

inwestował pieniędzy na 9 miesięcy. Może nie określać terminu lub zastosować okres kilku 

letni. Zawsze można podjąć uchwałę wygaszającą. To jest mój wniosek.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – tak jak przedstawiałem podczas posiedzenia Komisji 

w przerwie sesji, mamy doświadczenie w kwestii finansowania schronisk. Wiemy jakie były 

uchybienia w przeszłości w tej kwestii i jakie były zwroty środków w tym zakresie. Dlatego 

uważam, że § 4 jaki został wpisany w tej uchwale, że „powierza się na okres 12 miesięcy od 

dnia podjęcia uchwały” jest okresem zasadnym. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli ma 

to być rzeczywiście schronisko, to zdaję sobie sprawę, że ze strony Gminy będą wydatkowane 

środki. Jednak w tym przypadku, kiedy Powiat powierza zadanie Gminie, to Gmina otrzyma 

wszystkie środki. Nie wiemy w tym momencie, czy dane schronisko spełni wszystkie 

wymagania, takie jak ppoż, sanitarne. Ja tego nie wiem. Rada w przyszłym roku, po 

sprawdzeniu funkcjonowania schroniska, w każdej chwili może podjąć decyzję, że w dalszym 

ciągu powierza to zadanie Gminie. Dlatego proszę o podjęcie uchwały w zaproponowanym 

brzmieniu. 

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – składam wniosek przeciwny. Nie 

zamykajmy możliwości decydowania przyszłej Radzie. Przyszła Rada będzie podejmowała 

decyzje, które będą rzutowały na funkcjonowanie tego typu rozwiązań. Wnioskuje również 
o zamknięcie dyskusji.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań –są dwa wnioski. Kto jest za 

przychyleniem się do wniosku radnego Walczaka? Proszę o podniesienie ręki! Dziękuję. Kto 

jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało udział 17 radnych. „Za” głosowało 

4 radnych, 13 było „przeciw”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kto jest za wnioskiem radnego 

St.   Martuzalskiego?  

 

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

brało udział 17 radnych. „Za” głosowało 13 radnych, 4 było „przeciw”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – skąd taka stanowcza reakcja 

Przewodniczącego Rady pana Jana Szczerbania co do niechęci udzielenia głosu panom 

Burmistrzom? Raz już zaprosiłem pana Burmistrza i udzieliłem głosu. Obraził moich radnych,  

wyzywał od zdrajców. Nie można było się nawet wypowiedzieć. Został niesmak. Trzasnął 
drzwiami. Nawet nie pozwolił sobie pan Burmistrz wyjaśnić. To skąd ja mogę wiedzieć  czy 

decydent jeden z drugim znowu mi jakieś szopki nie urządzi, nie obrazi radnych? Miałem jedno 



doświadczenie i dziękuję, że pan Stolecki zdrajca, wszyscy zdrajcy. Można przyjść przeprosić, 
że zachowałem się nieładnie i ja udzielę głosu.  Proszę o opinie Komisji. 

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

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

 

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

i Kultury również powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. 

 

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 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 13 głosach „za i 4 głosach 

„wstrzymujących się”. 

 

LXIV/420/18 

 

Ad. pkt. 15.  
Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radny J. Zegar – chciałem wyjaśnić, dlaczego wstrzymaliśmy się od głosu. Ja jako dorosły 

człowiek wiem, że nikt nie zainwestuje w łóżka, koce i inne sprawy jeżeli wie, że za dwa 

miesiące zamkną mu schronisko. Co później z tym zrobi? Pójdzie na targ sprzedawać? O to 

chodzi, że szkoda nam majątku. Te środki wyda Gmina, środki które pochodzą z naszych 

podatków. Dlatego się wstrzymaliśmy, że chcemy żeby ten §4 był skreślony, a w przyszłym 

roku Rada po sprawdzeniu zadecyduje czy zamknie to, czy otworzy.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – ja bym się nie obawiał. Jeżeli schroniska będą miały określony 

standard i będą prowadzone dobrze, to nie ma obaw. Jeżeli będzie standaryzacja zapewniona, 

przyszła Rada wyrazi ponownie zgodę.  
 

Radny R. Jacek - chciałem zwrócić uwagę, że zabierając wcześniej głos, zrozumiałem 

intencję, że schronisko będzie pracowało co najmniej 12 miesięcy i zazębi turnus letni 

i zimowy. Moja decyzja była pozytywna, ponieważ ten okres pozwoli określić jakie 

perspektywy rozwoju ma dane schronisko. Rzeczywiście przyszła Rada na podstawie oceny 

wyda decyzję pozytywna albo inna. Fakt jest taki, że niektóre schroniska maja ogromna rację 
bytu, a niektóre schroniska realizują dotacje niewłaściwie.  

 

P. R. Kazimierczak, Zastępca Burmistrza – nie zna pan radny wyroków sądu uchylających 

decyzje Zarządu Powiatu.  

 

Radny M. Walczak – składam interpelację dotyczącą Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Składam interpelację dotyczącą złożenia 

oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Jana Bartczaka. Interpelacja stanowi 

załącznik nr17 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – składam interpelację w sprawie 

inwestycji drogowych, żebyśmy wiedzieli raz na zawsze kto ma rację. Interpelacja stanowi 

załącznik nr18 do protokołu. 

 



Radny J. Zegar – składam interpelację w sprawie inwestycji. Interpelacja stanowi załącznik 

nr19 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 16.  
Wnioski i oświadczenia radnych. 

 
P. R. Kazimierczak, Zastępca Burmistrza – czy mogę zabrać głos? 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – nie widzę panie Burmistrzu takiej 

możliwości. Biorę całe konsekwencje na siebie. Przed chwilą pyskówka się zaczęła.   

 

P. R. Kazimierczak, Zastępca Burmistrza – proszę zajrzeć do Statutu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – to poniosę konsekwencje. 

 

P. R. Kazimierczak, Zastępca Burmistrza – państwo radni zostali okłamani przez pana 

Wicestarostę Drzazgę.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – znowu to samo. Przepraszam panie 

Burmistrzu. Ogłaszam przerwę 5 minut i sesji nie ma. Nie będziesz mi tu kolego wykrzykiwał. 

Prawo jest takie, że ja głosu panu nie udzieliłem. Pyskówki to sobie proszę… . Tu jest organ 

publiczny, gdzie się stosuje prawo a nie pyskówki. 

 

P. R. Kazimierczak, Zastępca Burmistrza – zgłaszam się od 15 minut i pan mi nie udziela 

głosu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – nie szkodzi. Proszę pani radna 

Włodarczyk. 

 

Radny B. Włodarczyk - pan Starosta w swoim sprawozdaniu wymieniał terminarz swojej 

pracy, wymieniał placówki oświatowe, w których odbywały się uroczystości. Byłam na dwóch 

uroczystościach, który miały bardzo odmienny charakter. Mianowicie brałam udział 

w powiatowym rozpoczęciu roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym i jednocześnie 

rozpoczęciu uroczystości związanych ze stuleciem tej szkoły. Byłam również na odsłonięciu 

tablicy i na akademii w ZSP Nr 1 w związku z nadaniem imienia szkole. Tutaj była zupełnie 

inna atmosfera. Chciałam podziękować panie Dyrektorze i dołączam się do podziękowań ze 

strony władz. Zostało to zrobione bardzo ładnie. Proszę przekazać również gratulacje zarówno 

paniom, które przygotowywały akademię jak i młodzieży. Młodzież była bardzo dobrze do tego 

przygotowana. Dzisiaj jako Komisja Rewizyjna odbyliśmy ostatnie w tej kadencji spotkanie. 

Roczny plan, który sobie założyliśmy został zrealizowany. Dziękuję wszystkim członkom 

Komisji Rewizyjnej. Inny Komisja miała skład do połowy naszego urzędowania, a inny 

obecnie. Wszystkim dziękuje za pracę. Jednocześnie dziękuje za prace pani Agnieszce i pani 

Ewie, które były zawsze do naszej dyspozycji. Dziękuję pozostałym pracownikom Starostwa, 

Zarządowi Powiatu, radcy prawnemu, panu Skarbnikowi, panu Sekretarzowi, pani Ewie 

Gościniak, pani Alicji Staniszewskiej, pani Honoracie Śmigielskiej, pani Urszuli Banachowicz. 

Praca Komisji Rewizyjnej nie jest łatwa, ona wymaga wnikliwości i pochłania dużo czasu. 

Cieszę się, że nowy Statut przewiduje Komisja Skarg i Petycji 

 

Ad. pkt. 17.  
Wolne głosy i wnioski. 



 

Ad. pkt. 18.  
Komunikaty. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – w komunikatach chciałem przypomnieć, 
że będzie jeszcze jedna sesja 18 października. Stwierdzam, że wykonaliśmy zadania. Zamykam 

posiedzenie. 

 
Radny J. Zegar – panie Przewodniczący jeszcze wolne głosy i wnioski. Chciałem zabrać głos.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – był czas. 

 

Radny J. Zegar – trzy razy się zgłaszałem. Pan daje komunię ludziom, jak pan wygląda przed 

ludźmi, jak pan do sprawy podchodzi. Pan sobie żarty robi. 

 

Ad. pkt. 19.  
J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 

obrady LXIV Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 17.10. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
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Ewa Wielińska 

 

 


