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 Protokół nr LXV/18 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 
odbytej w dniu 18 października 2018 r. w godz. od 15:00 do 17.45 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 

Ad. pkt. 1. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - otwieram obrady LXV 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. Nieobecny radny: M. Małynicz. 

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

Wysoka Rado! 

Porządek obrad LXV sesji Rady Powiatu został Państwu podany w zawiadomieniach 

o zwołaniu sesji.  

Informuję, że w dniu dzisiejszym 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 65 sesji Rady Powiatu. 

 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji Rady Powiatu. 

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

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

sesji Rady Powiatu. 

5. Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych.  

6. Informacja o stanie środowiska na obszarze Województwa Wielkopolskiego oraz 

wyniki działań kontrolnych na terenie powiatu za 2017 rok 

7. Informacja o stanie sanitarno - epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2017 rok. 

8. Informacja o stanie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych 

w drogownictwie w 2018 roku. 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2017/2018. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu współpracy na lata 2019 - 2023 Powiatu Jarocińskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2019 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie upamiętnienia 

pierwszego starosty powiatu jarocińskiego po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku. 
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13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 - 2030. 

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

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Wnioski i oświadczenia radnych. 

17. Wolne głosy i wnioski. 

18. Komunikaty. 

19. Zakończenie obrad. 

 

 

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

porządku obrad sesji ogłaszam przerwę, w trakcie której Komisja Budżetu i Rozwoju odbędzie 

posiedzenie w celu zaopiniowania 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. 

 

Po przerwie Rada jest nadal władna do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wznawiam obrady. 

 

Ad. pkt. 2.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - protokół z 64 sesji Rady Powiatu był 

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

15 października 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 64 sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

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

Powiatu po LXIV 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?  

 

Obrady opuścili radny Ryszard Jacek i radny Karol Matuszak. 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – jeśli chodzi o sprawozdanie Starosty z działalności za 

ostatni okres, czyli od 27 września odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego. W miedzy czasie nastąpiło kilka wydarzeń w powiecie. Pierwsze to otwarcie 

drogi Dobieszczyzna - Parzew. Odbyło się 11 października w miejscowości Dobieszczyzna 

przed szkołą. Bardzo ładne otwarcie z udziałem młodzieży i społeczności szkolnej w 

Dobieszczyźnie. 12 października nastąpiło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej budowę 
sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie z udziałem 

budowniczych, którzy budowali tą halę gimnastyczną. Było to wzruszające i nastrojowe 

spotkanie. 15 października natomiast w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach 

odbyła się uroczystość Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyłem też w mniej 

znaczących uroczystościach i wydarzeniach tj. w Rajdzie pod Parasolami, jak tez zakończeniu 

konkursu „Kroniki rodzinne” w ZSP Nr 1 w Jarocinie. Szanowni Państwo, ponieważ dzisiaj 
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odbywa się ostatnia sesja, zatem również kilka zdań na temat naszej działalności przez ten 

krótki czas od stycznia 2017 roku. Budżet roku 2018 jest największym budżetem w historii 

Powiatu Jarocińskiego. Ze wszystkimi inwestycjami i ze wszystkimi środkami pozyskanymi na 

inwestycje, na programy oświatowe wynosi obecnie 96 mln zł. Jest to bardzo duży 

i odpowiedzialny budżet, który realizujemy do końca tego roku. Co składa się na nasze 

działania. Zgodnie z zapowiedzią 31 stycznia 2017 r. realizowaliśmy i mamy prawie na 

ukończeniu program czterech głównych dróg w czterech gminach Powiatu Jarocińskiego. 

Oddaliśmy drogę w Magnuszewicach i kończymy budowę mostu w Magnuszewicach. 

Ukończona została droga Nosków – Parzęczew – Góra i została otwarta dla mieszkańców. 

Również ukończyliśmy i oddaliśmy do użytku drogę Dobieszczyzna - Parzew w gminie 

Żerków. Kończymy budowę drogi powiatowej Zakrzew – Golina. Nie ma zagrożenia co do 

realizacji inwestycji do oddania tej drogi w zaplanowanym terminie. W latach 2017 – 2018 na 

wszystkie inwestycje, które powiat realizował przeznaczyliśmy 41 mln zł. Jest to też rekordowa 

kwota. Przy tym 13,5 mln zł ze środków zewnętrznych. Jest to też bardzo dobry wynik 

i wskaźnik pozyskania tych środków na inwestycje drogowe. Przebudowano za te pieniądze 

w tym roku 26 km dróg, 5,4 km chodników oraz 8,5 km ścieżek rowerowych we wszystkich 

czterech gminach powiatu jarocińskiego. To sobie założyliśmy i z powodzeniem realizujemy. 

Są to rekordowe kwoty w tych dwóch latach. Tak się składa i mobilizuje nas do dalszej pracy, 

że pozostał nam tylko jeden projekt w naszych zasobach powiatowych na realizację jednej 

drogi. W przyszłej kadencji należy przystąpić do projektowania kolejnych dróg. Ministerstwo 

zapowiada, że będzie dofinansowanie do 80% budowy dróg lokalnych w programie Budowy 

Dróg Lokalnych. Po różnych konsultacjach z mieszkaniami, przy obecnej infrastrukturze 

musimy przeznaczyć większe środki na utrzymanie dróg. To jest koszenie trawy, wycinanie 

krzewów, ścinanie skarp, profilowanie rowów, przepustów itd. Stawiamy coraz więcej znaków, 

barierek i nie zawsze jest możliwe mechaniczne koszenie. Przed chwilą mówiliśmy o szpitalu. 

Wiele wysiłku Zarząd jak i radni, Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd Szpitala z Radą 
Nadzorczą włożyli w dalszy rozwój Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie. Wspomnę w skrócie 

o rozbudowie i nadbudowie szpitala o kolejne oddziały i sale operacyjne za 9 mln zł. Robimy 

to, by dostosować naszą lecznice do warunków ustawy o lecznictwie szpitalnym. Dużo 

wykonywaliśmy towarzyszących działań w szpitalu. Uruchomiona została bezpłatna Poradnia 

Diabetologiczna. Poradnia, którą przez 1,5 roku opłacaliśmy z własnych środków, teraz jest 

finansowana z kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia. Nastąpiła również akredytacja 

szpitala. Jest to bardzo ważne uznanie naszego szpitala za szpital dobrze prowadzony. Odbyły 

się 4 Białe Niedziele, gdzie pacjenci mogli przyjść, zbadać się i sprawdzić stan swojego 

zdrowia. Pozyskaliśmy środki na nowa karetkę 300 tys. zł plus 128 tys. zł z budżetów gmin 

oraz 120 tys zł przeznaczyliśmy z budżetu powiatu. Planujemy rewitalizację starej części 

szpitala. Jest to koszt ok. 10 mln zł. Złożymy wniosek do WRPO z akceptacja Wojewody tzw. 

Jowisza. Jowisz to program, który jest niezbędny do oceny wniosków inwestycyjnych. 

W szpitalu jest nadal wdrażana e-dokumentacja i e-rejestracja. Placówka otrzymała tytuł 

szpitala bez bólu. Również otrzymał certyfikat ISO 9101 na podstawie audytu, który został 

zrobiony w szpitalu. Odbywa się ciągłe szkolenie personelu medycznego jak i obsługi. 

Pozyskaliśmy sprzęt z Fundacji WOŚP. Bardzo dobre miejsce szpital uzyskał jako oddział 

ortopedii. W oświacie w ostatnich dwóch latach odbyły się różne remonty, w Liceum 

Ogólnokształcącym wykonana została naprawa parkietu w auli czy na sali gimnastycznej, 

powstała piękna izba pamięci, wykonano remont korytarza i szatni. W ZSP Nr 1 zamontowana 

została winda dla uczniów niepełnosprawnych i remont dachu na warsztatach szkolnych. 

W ZSP Nr 2 została przeprowadzona adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego na 

warsztatach. W Tarcach uruchomiono boisko wielofunkcyjne i wykonana została droga 

dojazdowa oraz, budowa garaży. W szkołach prowadzonych przez powiat realizowanych było 

sześć projektów unijnych za 5,7 mln zł., o których szerzej powie p. Wicestarosta. W oświacie 
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były również sukcesy dydaktyczne, pedagogiczne, wychowawcze i sportowe. Możemy się 
chlubić wysokimi wynikami z egzaminów maturalnych. Klasy zawodowe również do czołówki 

dobijają. Zdawalność absolwentów naszych szkół do uczelni wyższych jest również wysoka. 

Uczniowie osiągają również dobre wyniki w sporcie. Do rozwoju naszego powiatu przyczynił 

się również bardzo mocno Wydział Geodezji. Geodezja prowadziła trzy projekty. Pierwszy to 

„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych” za kwotę 2.656.000 zł, 

również program „Baza danych obiektów topograficznych” za 500 tys. zł. Jak również program 

operacyjny „Polska cyfrowa”. Na pochwałę również zasługuje gospodarka nieruchomościami 

z panią Kierownik. Długo trwało przekazywanie majątku, pałacu w Zakrzewie. Udało się i już 
nie ciąży na naszym budżecie jego utrzymanie. Działania w kierunku powiększania terenu 

straty powichurowych. Dzięki konserwatorowi i zabiegom pani Alicji Staniszewskiej nastąpił 

remont pałacu i uporządkowanie parku w Porębie. Pracujemy jeszcze nad płotem w Porębie. 

Przekazano budynek pod weterynarię, która się obecnie rozbudowuje przy Wydziale 

Komunikacji. W Wydziale Budownictwa jest tez obecnie mnóstwo pracy. Nastąpił boom 

budowlany, ale na czas pozwolenia budowlane są wydawane. Wydział Rozwoju to również 
Referat Ochrony Środowiska i dotacje dla spółek wodnych, wnioski na usuwanie azbestu. 

Wiemy, że zostały zniszczone lasy, konieczne było szacowanie strat i wydawanie decyzji dla 

rolników na usuwanie wiatrołomów. Jeśli chodzi o szkody powichurowe to dużo pracy włożył 

Referat Dróg Powiatowych. Ponad 100 tys. zł zostało przeznaczone na usuwanie wiatrołomów, 

które padły na drogi. Referat Ochrony Środowiska wspiera również koła łowieckie w zakresie 

regulacji populacji lisa jak i prowadzi akcje proekologiczne czyli „Sprzątanie Świata” 

i „Śmieciom Stop”. Dużo się dzieje w Referacie Inwestycji. Duże podziękowanie za 

przygotowanie projektów na wszystkie nasze inwestycje. Dzięki temu pozyskaliśmy środki 

również z programów lokalnych. Jeżeli chodzi o nasz Wydział Administracyjny, dziękuję panu 

Sekretarzowi, pani Ewie Gościniak za wprowadzenie regulaminu ochrony danych osobowych. 

RODO to było wyzwanie, ale wszystko jest dobrze chronione. Informatycy też się dobrze 

sprawdzają. Wprowadzamy też elektroniczne zarządzanie administracja. Wszystkie pisma 

przychodzące i wychodzące są rejestrowane elektronicznie. Administracja sprawdziła się jeśli 
chodzi o remont Biura Rady, przeorganizowanie sekretariatu i biura obsługi klienta jak i remont 

sali posiedzeń. Sprawdził nam się również Wydział Finansów z p. Skarbnikiem i Główną 
Księgową na czele. Obsługa finansowa prowadzona jest niezwykle skrupulatnie i terminowo 

co potwierdziły przeróżne kontrole. W Referacie Komunikacji również dużo pracy wymagało 

wprowadzenie nowelizacji systemu CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 

Zarówno w Wydziale Geodezji jak w Referacie Komunikacji można płacić elektronicznie. 

Widziałem dobra współprace wszystkich jednostek podległych, pomocniczych i służb oraz 

stowarzyszeń i organizacji na terenie powiatu. Była bardzo dobra współpraca ze szkołami, 

z dyrektorami szkół jak i z Domem Dziecka, Poradnią, Urzędem Pracy, Domem Pomocy 

Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Komendą Straży Pożarnej 

jak i Policji, Sanepidem i pozostałymi służbami. Za te osiągnięcia i współpracę dziękuje całej 

Radzie Powiatu, Zarządowi Powiatu, dziękuje Przewodniczącym i Zastępcom 

Przewodniczących poszczególnych Komisji w Radzie Powiatu, którzy kierunkowali nasze 

działania. Dziękuję dyrektorom wydziałów, kierownikom referatów oraz wszystkim 

pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy dołożyli wszelkich starań w swojej pracy. 

Dziękuję pracownikom Biura Rady za piękną obsługę Rady, na czas informowali o wszystkich 

działaniach Starosty jak i rady. Dziękuję tez wszystkim tym, którzy mieli odmienne zdanie od 

Zarządu jak i radnych koalicji. Cenie sobie wypowiedzi sceptyczne , ale wspomagające naszą 
działalność. Dziękuję za te wypowiedzi, które były konstruktywne i rzeczowe. Dziękuję 
bardzo.  
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P. M. Drzazga, Wicestarosta – ja będę miał trochę krótsze wystąpienie, ale też istotne. 

W naszych szkołach ponadgimnazjalnych realizujemy szereg projektów. Pierwszy znaczący 

projekt jest to „kształcenie zawodowe uczniów”, dotyczą trzech szkół ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 oraz 

Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach. Oprócz tego Powiat Jarociński 

pozyskał ponad 1.557.000 zł na dofinansowanie kolejnych dwóch projektów. To jest 

podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie oraz „rozwój 

kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Jarocińskim” i to 

dotyczy wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Jeśli chodzi o łączną sumę 
dotycząca realizacji trzech projektów zawodowych i dwóch projektów ogólnokształcących to 

pozyskaliśmy ponad 4.802.000 zł. Do tej pory transze które wpłynęły w zaliczkach i w ramach 

refundacji z Urzędu Marszałkowskiego to ponad 2.816.000 zł. Zostało do rozliczenia 

1.985.000 zł. Środki spływają wyjątkowo sprawnie. Najbardziej istotne są w tym wszystkim 

dodatkowe zajęcia dla uczniów. W ramach tych projektów odbywały się i nadal się odbywają 
dodatkowe zajęcia z języków obcych, z matematyki, z przedmiotów przyrodniczych, warsztaty 

edukacyjno - zawodowe, a także zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne. Do tej pory nasi 

nauczyciele z naszymi uczniami przepracowali 10.887 godzin. To daje skalę pomocy, jaka 

utrzymują uczniowie w naszych szkołach. Ważne są też staże zawodowe. Uczniowie w naszych 

szkołach ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 oraz Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach 

uczestniczyli w tzw. 150 godzinnych stażach zawodowych. Tu uczniowie mogli sobie dorobić 
do wakacji. Wynagrodzenie wynosiło 1250 zł. Ponadto uczniowie na bieżąco zapoznawali się 
z zawodami, tymi w których będą pracować. Łącznie staże odbyło 372 uczniów. W sumie 

wypłaciliśmy stypendia stażowe na 465.000 zł. Nastąpiło również doposażenie pracowni. 

W sumie na nasze szkoły zawodowe udało nam się pozyskać kwotę ponad 566.000 zł na 

doposażenie. Za chwilę do naszych szkół trafi dodatkowe doposażenie. Szkoły zawodowe 

otrzymają 68.000 zł, natomiast do Zespołu Szkół Specjalnych zakupimy wyposażenie na kwotę 
105.000 zł. Ponadto ważne są kursy i szkolenia dla uczniów. Nasi uczniowie uczestniczyli 

w kursach, szkoleniach prawa jazdy, spawania, obsługi wózków widłowych, kasy fiskalne, 

uprawnienia elektryczne, kelnerskim, kucharza, barmańskim, wizażu, florystycznym i innych. 

Łącznie w tych kursach i szkoleniach uczestniczyło 1828 uczniów. Łącznie za te kursy 

i szkolenia dla uczniów zapłaciliśmy 1.249.000 zł. W ramach tych projektów nie 

zapomnieliśmy o nauczycielach. Nasi nauczyciele dokształcali się w ramach studiów 

podyplomowych, różnego rodzaju szkoleń, warsztatów. W sumie skorzystało z tego 386 

nauczycieli i łącznie na kursy i szkolenia zostały wydatkowane środki w wysokości 229.000 zł. 

Od września wchodzi nowy projekt ogólnokształcący i będzie dotyczył liceum 

ogólnokształcącego. Wartość projektu wyniesie 438.000 zł. W ramach projektu realizowana 

będzie pomoc stypendialna dla zdolnych uczniów 132.000 zł, na studia, szkolenia i kursy dla 

nauczycieli 17.000 zł. Ponadto nauczyciele zrealizują 1090 godzin dodatkowych zajęć dla 

uczniów. W ramach tego projektu doposażymy również pracownię biologiczno-chemiczną, 
fizyczno-geograficzną, matematyczną na kwotę 40.000 zł. Walczymy o kolejne projekty 

i dofinansowania. Złożyliśmy projekty, ale Urząd Marszałkowski podejmie decyzje w grudniu. 

Chcemy realizować projekty w dalszym ciągu ukierunkowane na szkolnictwo zawodowe. 

W sumie obejmie to trzy szkoły: ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 oraz Zespół Szkół Przyrodniczo - 

Biznesowych w Tarcach. W tych wnioskach staramy się pozyskać kwotę ponad 5 mln zł i mamy 

wielkie szanse. Uczniowie nie muszą brać korepetycji, przechodzą szkolenia w miejscach, 

gdzie być może będą w przyszłości pracować. Poza tym mamy dobrą kadrę pedagogiczną 
i inwestujemy w nią. Kadra chce podnosić kwalifikacje i brać udział projektach i pozyskiwać 
nowe umiejętności w zakresie dydaktyki. Chciałem za to podziękować dyrektorom szkół jak i 

prosić o przekazanie na Radach pedagogicznych podziękowanie wszystkim nauczycielom za 

zrealizowane godziny , które przekładają się na dobre przygotowanie uczniów i na wyższe 

uczelnie , ale i do miejsc pracy. 
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Radny J. Zegar - dziękuję za obszerne sprawozdanie, ale jako opozycja musimy się do tego 

wypowiedzieć. Byłoby źle gdybyśmy tego nie zrobili. Chwalę was za to, że zrobiliście tyle 

dróg, ale jakim nakładem? Ja widzę na przyszłą kadencję w WPF, że powiat może dysponować 
tylko 3 mln zł na drogi przez szpital, który widzimy co się dzieje. Rząd przekazuje środki na 

drogi, których nie będziemy mogli zrobić za 3 mln zł. Mamy w tym roku zrobioną drogę 
i bardzo ładnie, że tyle kilometrów. Jednak jakim nakładem i ile pozyskano środków z zewnątrz 

na drogę Nosków – Góra? Ile pozyskano z innych źródeł, czy wszystko było z naszego budżetu? 

Radny K. Matuszak – wyszliśmy z przedstawicielami związków zawodowych i chciałem 

przekazać co uzgodniliśmy. Umówiliśmy się na piątek, ponieważ pan Prezes wyjeżdża wtorek, 

środa na spotkanie z Ministrem. Mamy nadzieję, że coś optymistycznego z tego spotkania 

przywiezie. Strajk się odbędzie, bo taka maja procedurę. Jednak uspokajają, że nic się nie 

stanie, jeżeli chodzi o zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Ja ze3 swojej strony jak i pan 

Ryszard Jacek Wiceprzewodniczący oraz Komisja Zdrowia gwarantujemy, że mimo że będzie 

po wyborach cały czas służymy pomocą i ewentualna mediacja. Do wszystkich chciałem 

powiedzieć tak: piękne są mury i piękne urządzenia, ale najważniejszy w tym wszystkim jest 

człowiek. Nic z tego, jeżeli nie będzie miał kto tego obsługiwać. Szanujmy tych ludzi, bo oni 

są w tej materii najważniejsi. 

Radny St. Martuzalski - to co zostało zrobione i co wydarzyło się w szpitalu przedstawił już 
pan Starosta. Również ujęte jest to też w naszym informatorze, gdzie pokazane jest 12 ważnych 

wydarzeń i osiągnięć, które są naszym udziałem jak i pracowników szpitala. Poczułem się 
w obowiązku do wywiązania się z obietnic danych panu radnemu Matuszakowi i pani radnej 

Włodarczyk i powiedzieć o tym co dzisiaj i co jutro. Te 20 miesięcy, które były naszym 

udziałem, można określić zdaniem, że wykonaliśmy dobrą robotę. Od pana Prezesa za chwilę 
się dowiemy, że w szpitalu pojawi się nowy 16 rzędowy tomograf. Przez ostatnie lata od 2011 

roku nie był odnawiany sprzęt. Tomograf, którym dysponuje szpital z 2008 roku zużył się i nie 

dostaniemy na niego kontraktu. Szpital w trudnej sytuacji finansował stanął przed decyzją, by 

z tym sobie poradzić.  
 

Radny M. Walczak – jesteśmy w punkcie „sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu”. 

 

Radny St. Martuzalski – to jest „sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu” i to jest bardzo ważne. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – obojętne w którym punkcie musimy to 

zrealizować więc proszę o uwagę.  
 

Radny St. Martuzalski – przedstawię najnowsze zdjęcia z inwestycji. Prezentacja stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. Budowa jestem przekonany zostanie zakończona na przełomie 

roku. To jest dzisiaj, a zobowiązałem się do przygotowania wytycznych, co jeszcze powinno 

być w szpitalu zrealizowane. Złożyliśmy wniosek do Wielkopolskiego Programu 

Operacyjnego na pozyskanie 8,5 mln zł. Bez tych środków Spółce będzie bardzo trudno spełnić 
wymogi i tym samym uzyskać kontrakty. Kolejny element, który musi być zrealizowany to jest 

fizjoterapia. Jeżeli chodzi o hospicjum, jesteśmy po rozmowach ze stowarzyszeniem na temat 

współpracy w tym zakresie. Szpital boryka się z brakiem gabinetów. Są ambitne plany by było 

więcej przychodni. Założyliśmy, że wejście do szpitala zostanie obniżone i na piętrze powstaną 
nowe gabinety. W dokumencie pojawił się projekt wygenerowania powierzchni na miejsce 

odpoczynku, miniparku. Walczymy również o dodatkowe miejsca parkingowe. Przed chwilą 
Przewodniczący Komisji informował o ustalonych terminach spotkań z personelem szpitala. 

Chciałem zwrócić uwagę, że ten problem dotyka nie tylko szpitala jarocińskiego. Polskie 
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szpitale są niedoinwestowane, co sam potwierdził Minister Zdrowia. Procedury, na podstawie 

których płaci się szpitalowi są w 80% niedoszacowane. Stąd się również bierze strata, a strata 

wynika z tego, że szpital otrzymuje środki nieadekwatne do poniesionych kosztów. Panie 

Przewodniczący chciałem złożyć na pana ręce podziękowanie, bo przez ostatnie 20 miesięcy 

jako członek Zarządu, który był odpowiedzialny za prace w szpitalu otrzymałem potężne 

wsparcie. Niektórzy podkreślają "tęczowa koalicja", ale można się dogadać i to pokazaliśmy. 

Je3żeli jest cel i mamy na względzie dobro mieszkańców to nie jest istotne kto skąd pochodzi. 

Nie przespaliśmy tych 20 miesięcy. Życzę by nasi następcy również uzyskali co najmniej takie 

efekty. Na pana ręce chcę złożyć dokument, który będzie mapą drogową dla kolejnej kadencji.  

 

Radny M. Walczak - pytanie do pana Prezesa Spółki i członka Zarządu odpowiedzialnego za 

szpital. Chodzi mi o wyposażenie nowej części szpitala. Czy już jest ogłoszony przetarg? Jak 

to wygląda? Słyszałem o tomografie, a pozostały sprzęt? Czy są na to środki. Obiło mi się 
o uszy, że przetarg na tomograf to leasing. Czy to prawda, że to będzie stary sprzęt? Ja 

fachowcem nie jestem, dlatego pytam. Byłem ostatnio w szpitalu i patrzyłem na rotundę. Czy 

te gabinety w rotundzie będą spełniały wymogi?  

 

P. L. Mazurek Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – dziwne wypowiedzi padają 
z ust pana radnego. Myślałem, że jako były Przewodniczący Komisji Zdrowia o wielu rzeczach 

wie. Podpieranie się wiadomościami gdzieś tam usłyszanymi, że przetarg zostanie rozpisany 

na tomograf dziesięcioletni. Skąd pan posiada takie wiadomości? To będzie 16-rzedowy 

komputer, bardzo dobry, najnowocześniejszy, który pozwoli na otrzymanie ryczałtu na 

prowadzenie działalności. Pieniądze są na ten cel. Są różne metody kupowania, dzierżawienia, 

to jest na razie tajemnica Zarządu. Podaje pan niewłaściwe informacje. 

 

Radny M. Walczak – ja nie podaję informacji, ja pytam.  

 

P. L. Mazurek Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – pytał pan podając pewne 

informacje, które są błędne, nieprawdziwe, kłamliwe.  

 

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

Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - bardzo piękny ten dzień 21 października. 

Dostaniemy odpowiedź czy ten nasz kierunek, który obraliśmy jest słuszny czy nie. Jeżeli nas 

odwołają, to znaczy że nie tędy droga. Dobiega końca kolejna kadencja samorządu 

powiatowego. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie 

utworzenia powiatów utworzono Powiat Jarociński z siedzibą władz w Jarocinie obejmujący 

gminy Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków. Ustrój powiatu został uregulowany Uchwałą nr 

IV/14/98 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie nadania statutu 

powiatu jarocińskiego, który na przestrzeni poszczególnych kadencji był wielokrotnie 

zmieniany. Ostatni raz Rada Powiatu Jarocińskiego  podjęła uchwałę w sprawie Statutu 

Powiatu Jarocińskiego w dniu 27 września 2018 r. dostosowując go do obowiązujących 

przepisów prawa. IV kadencja trwała w latach 2014 – 2018. Skład Rady na przestrzeni kadencji 

zmieniał się kilkukrotnie. Pierwsza sesja odbyła się w dniu w dniu 27 listopada 2014 r., a 

ostatnia planowana dzisiaj w dniu 18 października 2014 roku. Na pierwszej sesji wybrano 

Przewodniczącego Rady – Pana Karola Matuszaka oraz dwóch wiceprzewodniczących: Pana 

Jana Franciszka Szczerbania oraz Pana Juliana Kazimierza Zegara.  
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Ponadto uchwałą nr I/3/14 Rada stwierdziła wybór pana Bartosza Walczaka na Starostę 
Jarocińskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Jarocinie oraz radnego Mikołaja 

Szymczaka na Wicestarostę. Uchwałą nr I/6/14 z dnia 27 listopada 2014 r. Rada stwierdziła 

wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Jarocinie: Mirosława Pawła Drzazgi, Teodora 

Józefa Grobelnego i Zbigniewa Antoniego Kuzdżała na pozostałych członków Zarządu 

Powiatu w Jarocinie. 23 kwietnia 2015 roku prezydium Rady uległo zmianie. Rada przyjęła 

rezygnację radnego Pana Karola Piotra Matuszaka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego i stwierdzono wybór radnego Jana Franciszka Szczerbania na Przewodniczącego 

Rady Powiatu Jarocińskiego. Natomiast funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego powierzono Panu Leszkowi Bajdzie na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego. W styczniu 2017 r. nastąpiła całkowita zmiana władz w Powiecie Jarocińskim. 

W dniu 30 stycznia Uchwałą Nr XXXVII/231/17 Rada Powiatu odwołała pana Bartosza 

Walczaka ze stanowiska Starosty Jarocińskiego, co było jednoznaczne z odwołaniem całego 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego. W tym samym dniu Rada stwierdziła wybór Pana Teodora 

Józefa Grobelnego na Starostę Jarocińskiego – Przewodniczącego Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego oraz Pana Mirosława Drzazgi na Wicestarostę. Uchwałą nr XXXVII/242/17 z 

dnia 30 stycznia 2017 r. stwierdziła wybór Pana Zbigniewa Antoniego Kuzdżała, Pana 

Stanisława Franciszka Martuzalskiego oraz Pana Andrzeja Szlachetki na pozostałych członków 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego. Uchwałą Nr XXXIX/246/17 z dnia 17 lutego 2017 r. Rada 

Powiatu Jarocińskiego przyjęła rezygnację członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego Pana 

Andrzeja Szlachetki z funkcji członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego oraz zwolniła Go 

z wykonywania obowiązków członka Zarządu. Uchwałą Nr LIX/393/18 z dnia 25 maja 2018 

roku Rada Powiatu przyjęła rezygnację Pana Zbigniewa Kuzdżała z funkcji członka Zarządu 

Powiatu Jarocińskiego oraz zwolniła Go z wykonywania obowiązków członka Zarządu. Rada 

Powiatu uchwałami Nr XXXVII/234/17 i Nr XXXVII/235/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. w 

sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego odwołała Pana 

radnego Leszka Bajdę oraz Pana radnego Juliana Kazimierza Zegara z funkcji 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Jarocińskiego. Uchwałami Nr XXXVII/236/17 i Nr 

XXXVII/237/17 Rada Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. stwierdziła wybór Pana 

Leszka Mazurka i Pana radnego Walentego Kwaśniewskiego na Wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Uchwałą nr XXXIX/247/17 z dnia 17 lutego 2017 r. Rada Powiatu 

stwierdziła wybór Pana Andrzeja Szlachetki na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego. Rada podejmowała decyzje w formie uchwał i do ostatniej sesji Rada podjęła 

ich 420. Rady Powiatu Jarocińskiego powołała cztery stałe komisje: Komisję Budżetu i 

Rozwoju,  Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisję Edukacji i Kultury oraz Komisję 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyły w sumie 272 posiedzenia, w tym również 
wyjazdowe. Komisje pracowały w oparciu o plany pracy uchwalane na każdy rok kalendarzowy. 

Ponadto bardzo intensywnie działała i realizowała swój plan kontroli Komisja Rewizyjna, która 

odbyła również 54 posiedzenia i rozpatrzyła 24 skargi. Radni w ciągu kadencji złożyli w sumie 59 

interpelacji w istotnych dla Powiatu Jarocińskiego sprawach. W trakcie kadencji 

zrealizowanych zostało wiele inwestycji dzięki wsparciu środków zewnętrznych, których 

pozyskaliśmy bardzo dużo. Myślę, że w tej kwestii stanęliśmy na wysokości zadania. Naszym 

priorytetem jednak był cały czas szpital powiatowy. Dziękuję wszystkim radnym za wsparcie i 

zaangażowanie w sprawy samorządu. Nasza ważna i odpowiedzialna praca na rzecz Powiatu 

Jarocińskiego opierała się na merytorycznej dyskusji i umiejętności osiągania pozytywnych 

kompromisów. Dziękuję za spełnienie misji samorządowej, podejmowanie trudnych i ważnych 

decyzji mających wpływ na życie mieszkańców powiatu. Dziękuję Zarządowi Powiatu za 

współpracę, pomoc i realizację wspólnych inicjatyw i zamierzeń. Dziękuję również za 

współpracę i wysiłek pracownikom Starostwa Powiatowego w Jarocinie: Sekretarzowi Powiatu 

panu Janowi Bartczakowi, Skarbnikowi Powiatu panu Jackowi Jędrzejakowi, dyrektorom 
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Wydziałów, kierownikom Referatów, Dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu. Bez 

wsparcia kompetentnych i zawsze gotowych do podejmowania trudnych zadań osób, żadnej 

władzy nie udałoby się tak wiele osiągnąć. Życzę wam, abyście byli wytrwali w swoich 

poczynaniach i aby praca na rzecz mieszkańców naszego powiatu zawsze przynosiła Wam dużo 

radości i satysfakcji. Chcę powiedzieć, że dla mnie jest to ogromny zaszczyt, że w tej kadencji 

mogłem przewodniczyć Radzie Powiatu. Cieszę się, że w tym czasie podjęliśmy wiele ważnych 

inicjatyw społecznych, decyzji, które będą służyły społeczeństwu Powiatu Jarocińskiego. 

Jeszcze raz pozwolę sobie podziękować Zarządowi Powiatu za dobrą współpracę z Radą 
Powiatu, dziękuje pracownikom Biura Rady za dobre przygotowanie i właściwą organizacje 

przebiegu obrad, pracownikom Starostwa Powiatowego, Dyrektorom Wydziałów i Dyrektorom 

i Kierownikom jednostek organizacyjnych. Dziękuje wam drodzy radni za zaangażowanie 

w pracę Rady i życzę sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. 21 października wyborcy 

podejmą decyzję naszym dalszym losie. Teraz pozwólcie wręczę pamiątkowe dyplomy 

i upominki każdemu z radnych.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – Panie Przewodniczący w uznaniu zasług i wysiłku, 

który pan włożył prowadząc Radę Powiatu serdecznie gratuluje i dziękuję za pomoc nam 

wszystkim. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – każdy z nas radnych wypełnił swoją 
misję. Za tą misje i służbę jeszcze raz bardzo dziękuje. 

 

Ad. pkt. 5.  
Informacje na temat oświadczeń majątkowych. 

 

P. Grażyna Pytlas, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie – dwa lata temu, kiedy 

obejmowałam stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie zobowiązałam się, że 

co roku spotkamy się na sesji. Jest dzisiaj ze mną mój zastępca pani Alicja Dera. Pani Alicja 

przyszła do nas z Krotoszyna. Jest również pani Ewa Krzyżostaniak, która dokładnie państwa 

oświadczenia majątkowe. My zobowiązujemy się pomóc w wypełnianiu oświadczeń 
majątkowych. Spotkanie dwa lata temu przyniosło dobry skutek, że błędów prawie nie ma. 

Bardzo dobrze sobie państwo radzicie. My również dysponujemy nowymi narzędziami do ich 

weryfikacji. Nie musimy każdego oświadczenia sprawdzać, systemy same pobierają 
i porównują dane. Są drobne błędy po weryfikacji, które koleżanka przedstawi, by 

w przyszłości ich nie popełniać. Pochwalę się, że byłam zaproszono na inne spotkanie z 

władzami Gminy, gdzie doceniono naszą pracę. Jesteś my urzędem, który zajął pierwsze 

miejsce w kraju jeśli chodzi o efektywność. Efektywność to nie skuteczność, ale to przede 

wszystkim dobra współpraca z podatnikami, przedsiębiorcami. Robimy wszystko, by naszym 

przedsiębiorcom i podatnikom ułatwić życie. Szybko teraz działamy, między innymi zmienił 

się system jeśli chodzi o zeznania podatkowe. Nawiązaliśmy kontakt z Powiatowym Urzędem 

Pracy i będziemy spotykać się z nowymi przedsiębiorcami i uczyć ich rozwiązywać ich 

problemy.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - dziękuję za sukcesy i proszę przekazać 
podziękowania pracownikom.  

 

P. Ewa Krzyżostoniak – przedstawiła nieprawidłowości i uchybienia, jakie wystąpiły 

w oświadczeniach.  
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P. Grażyna Pytlas, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie – jeżeli ktoś z państwa ma 

pytania to zapraszam do Urzędu. Gdyby była konieczność zrobimy szkolenie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – mankament z naszej strony to 

niewyraźnie piszemy. Pismo takie, że tym paniom, które to sprawdzają współczuję. Jeszcze raz 

paniom dziękuję. 
Ogłaszam 15 minutową przerwę w obradach.  

 

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

rozstrzygnięć.  
 

Ad. pkt. 6.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wznawiam obrady. Kolejny punkt to 

Informacja o stanie środowiska na obszarze Województwa Wielkopolskiego oraz wyniki 
działań kontrolnych na terenie powiatu za 2017 rok". Informacja została załączona 

w programie esesja. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Pan Jakub Kaczmarek, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Kaliszu w dniu dzisiejszym odwołał swoją obecność na sesji z przyczyn 

osobistych. Radni mieli możliwość zapoznać się wcześniej z informacją, wobec tego 

stwierdzam, że Rada Powiatu informację przyjęła.  

 

Ad. pkt. 7.  

Informacja o stanie sanitarno - epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2017 rok 
została wcześniej załączona w programie esesja. Informacja stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. Na sesji obecna jest pani Beata Oleśków, Dyrektor Powiatowej stacji Sanitarno – 

Epidemiologicznej w Jarocinie. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo proszę. Czy do 

przedstawionej informacji ktoś z Państwa zabierze głos? Nie widzę! Stwierdzam, że Rada 

Powiatu informacje przyjęła.  

 

Ad. pkt. 8.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przechodzimy do kolejnego punktu 

Informacja o stanie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych 

w drogownictwie w 2018 r. Informacja została załączona w programie esesja. Informacja 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Czy do przedstawionej informacji ktoś z Państwa zabierze 

głos? Nie widzę ! Stwierdzam, że Rada Powiatu informacje przyjęła.  

 

 

Ad. pkt. 9.  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu w roku szkolnym 2017/2018. 
Informacja została załączona w programie esesja. Informacja stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. Czy są pytania do pana Mirosława Drzazgi, Wicestarosty. Nie widzę! Stwierdzam, 

że Rada Powiatu informacje przyjęła.  

 

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy na lata 2019 - 

2023 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt uchwały 

radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja oraz był szeroko omawiany na 



11 

 

posiedzeniach Komisji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Proszę o opinie 

Komisji. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – omawiany projekt uchwały 

uzyskał akceptację Komisji Budżetu i Rozwoju. 

 

P. Zb. Kuzdżał, Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury - projekt uchwały 

został przez Komisję Edukacji i Kultury zaopiniowany pozytywnie. 

 

Nieobecni radni: M. Małynicz, M. Szymczak, M. Stolecki. 

 

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. 

 

LXV/421/18 
 

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

Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji 

elektronicznej w systemie e-sesja oraz był szeroko omawiany na posiedzeniach Komisji. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Proszę o opinie Komisji. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – omawiany projekt uchwały 

uzyskał akceptację Komisji Budżetu i Rozwoju. 

 

P. Zb. Kuzdżał, Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury - projekt uchwały 

został przez Komisję Edukacji i Kultury zaopiniowany pozytywnie. 

 

Nieobecni radni: M. Małynicz, M. Szymczak, M. Stolecki. 

 

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. 

 

LXV/422/18 
 

Ad. pkt. 12.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – obecnie rozpatrzymy projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie upamiętnienia pierwszego starosty powiatu 

jarocińskiego po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja oraz był szeroko omawiany na posiedzeniach 

Komisji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Proszę o opinie Komisji. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – omawiany projekt uchwały 

uzyskał akceptację Komisji Budżetu i Rozwoju. 
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P. Zb. Kuzdżał, Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury - projekt uchwały 

został przez Komisję Edukacji i Kultury zaopiniowany pozytywnie. 

 

Nieobecni radni: M. Małynicz, M. Szymczak, M. Stolecki. 

 

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. 

 
 

LXV/423/18 
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – obecnie nastąpi uroczysty moment 

odsłonięcia pamiątkowej tablicy, do którego poproszę pana Starostę Teodora Grobelnego oraz 

radną Bronisławę Włodarczyk.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – proszę państwa zdejmujemy wstęgę i mamy zaszczyt 

odsłonić tablicę pamiątkową ku czci Pierwszego Starosty Powiatu Jarocińskiego. Od dzisiaj ta 

sala posiedzeń otrzymuje imię Dr. Zdzisława Skarżyńskiego, który w latach 1878-1931 był 

pierwszym starostą.  
 

Ad. pkt. 13.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kolejny projekt 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 14 do protokołu. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 15 do protokołu. Proszę o opinie Komisji. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – omawiany projekt uchwały 

wraz z autopoprawkami uzyskał akceptację Komisji Budżetu i Rozwoju. 

 

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

wraz z autopoprawkami został pozytywnie zaopiniowany. 

 
Nieobecni radni: M. Małynicz, M. Szymczak, M. Stolecki. 

 

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. 

 

LXV/424/18 
 

Ad. pkt. 14.  
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 16 do protokołu. Proszę o opinie Komisji. 
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P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – omawiany projekt uchwały 

wraz z autopoprawkami uzyskał akceptację Komisji Budżetu i Rozwoju. 

 

P. Zb. Kuzdżał, Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury - projekt uchwały 

z autopoprawkami został przez Komisję Edukacji i Kultury zaopiniowany pozytywnie. 

 

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

wraz z autopoprawkami został pozytywnie zaopiniowany. 

 
Nieobecni radni: M. Małynicz, M. Szymczak, M. Stolecki. 

 

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. 

 

LXV/425/18 
 

Ad. pkt. 15. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – między sesjami nie wpłynęła żadna 

interpelacja. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce złożyć interpelację lub zapytanie? 

 

Radny M. Walczak -   składam interpelację w sprawie szpitala. Interpelacja stanowi załącznik 

nr 17 do protokołu. 

 

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

postawienia znaku ograniczenia prędkości na drodze Zalesie – Panienka. Interpelacja stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 16.  
Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny Zb. Kuzdżał - jest to moja ostatnia sesja a za razem ostatnie wystąpienie. Chciałem 

bardzo serdecznie podziękować radnym, z którymi współpracowałem wszystkich kadencji, 

wszystkim pracownikom Starostwa i jednostek mu podległych a przede wszystkim wyborcom, 

którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Przez 16 lat sprawowałem mandat radnego powiatowego 

z Gminy Żerków. Życzę państwu w przyszłej Radzie owocnych obrad i podejmowania 

przemyślanych i mądrych decyzji, żeby Powiat Jarociński był coraz piękniejszy. Dziękuję 
bardzo. Życzę miłej pracy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań –  to jest 16 lat służby dla społeczeństwa. 

Dziękuję za tą służbę. Masz prawo do emerytury, ale boleję że nie startujesz w wyborach. 

Jednak to jest twoja decyzja, którą szanuję.  
 

Radny Zb. Kuzdżał - chciałbym panu przede wszystkim panie Przewodniczący podziękować 
bo przez te 12 lat trzymaliśmy się razem i bardzo dużo zrobiliśmy dla powiatu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań –  chciałem powiedzieć to samo, zawsze 

razem chociaż czasem było ciężko.  
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Radny J. Bajda - ja przede wszystkim dziękuję za wsparcie podczas choroby i rehabilitacji. 

Za to wszystko serdecznie dziękuje. Natomiast nie zobaczymy się już w Radzie Powiatu. 

Otrzymałem propozycję, by służyć Gminie Jarocin. Wielu mieszkańców Witaszyc apelowało, 

bym wrócił z powrotem do Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - dziękuję jeszcze raz za służbę 
w powiecie, za wiele inicjatyw, za liczne interpelacje, za twoją posługę. Byłeś jednym 

z pracowitszych radnych. Dziękuje za przewodzenie Komisji Rolnictwa.  

 

Ad. pkt. 17.  
Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad. pkt. 18. 
Komunikaty. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - do 16 listopada jesteśmy radnymi 

i jeszcze może się zdarzyć, że będzie sesja.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - przykro mi zabierać głos w dniu dzisiejszym, na dzisiejszej 

sesji, ale uważam, że tak należy. W trybie wyborczym cztery razy uzyskałem wynik pozytywny 

dla siebie. Nie czerpie z tego żadnej satysfakcji, bo nie jest to dla mnie satysfakcja, bo nigdy 

nikogo o nic nie oskarżałem, nie kłamałem. Jeżeli ktoś w debacie zarzuca mi różnego rodzaju 

czyny, których nie popełniłem, czy też na konwencji Ziemi Jarocińskiej zarzuca mi się coś 
czego nie zrobiłem, to uważałem że swojego dobrego imienia należy bronić w sądzie. Co tez 

uczyniłem i w trybie wyborczym sprawy zostały zamknięte. Dla mnie pomyślnie i oczekuję 
przeprosin z tej strony, która mnie pomawiała o różne rzeczy. Jeśli nie, to wystąpię już z 

oskarżenia cywilnego.  

 

Radny St. Martuzalski - chciałem podziękować za wsparcie w trudnym okresie. 20 miesięcy 

temu rzeczywistość była inna. Większość z nas żyła w kłamstwie. Byliśmy okłamywani. 

Dziękuję wszystkim tym, którzy podjęli bardzo trudna decyzję. To nie jest proste, by po 

przeanalizowaniu wszystkich „za” i „przeciw” i przyznać się do błędu. Wasza odwaga 

przyczyniła się do tego, że finanse powiatu zostały uratowane. Szpital dostaje szansę. Jesteśmy 

dopiero na drodze do tego, by stał się taki o jakim marzymy. Za to chciałem wszystkim 

podziękować. Co do procesów dotyczących zniesławienia, ja oszczędzę tym osobom, z litości, 

po raz kolejny przywoływanie tych trudnych chwil dla mnie. Po raz pierwszy złożyłem skargę 
do sądu by bronić swoje dobre imię. Przez wiele lat byłem niszczony, tłamszony, ale 

powiedziałem dosyć. Zrobiłem to samo co Mirek Drzazga. Powiedziałem dosyć tego draństwa, 

basta. Mam nadzieję, że w następnej kadencji do samorządu i gminnego i powiatowego trafią 
ludzie godni, którzy nie będą tego typu narzędzi wykorzystywać.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - jeszcze nie podziękowałem mediom, że 

byliście z nami, dziękuję że nam towarzyszyliście w trudnych czasami chwilach. Dziękuję, za 

waszą obecność i za obiektywne relacje. 
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Ad. pkt. 19.  
Zakończenie obrad. 

 

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

obrady LXV Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji o godz. 17.45. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
 

 

Protokołowała :  

 

Ewa Wielińska 

 

 

 


