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Protokół nr VII/19 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 
odbytej w dniu 28 lutego 2019 r. w godz. od 15:00 do 17:00 
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, p. 30  

 
*    *    *  

 

Obrady VII sesji VI kadencji Rady Powiatu Jarocińskiego otworzył P. J. Szczerbań, 

Przewodniczący Rady. Stwierdził, na podstawie listy obecności, że na ustawową liczbę 
19 radnych w sesji uczestniczy 17 radnych i wobec tego Rada jest władna do obradowania 

i podejmowania prawomocnych uchwał. Listy obecności radnych, pracowników Starostwa 

i gości stanowią załączniki nr 1,2,3,4. Spóźniony radny Karol Matuszak, Mateusz Walczak. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - porządek obrad VII sesji Rady Powiatu został 

Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji. Porządek obrad 7 sesji Rady Powiatu 

został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji w programie e-sesja. Informuję, 
że do porządku obrad zostaną wprowadzone następujące punkty porządku obrad: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego zbadania prawidłowości przyznania nagród 

dyrektorom jednostek podporządkowanych. 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku 

mieszkańca powiatu jarocińskiego. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Starostę Jarocińskiego. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Starostę Jarocińskiego. 

Ponadto Zarząd Powiatu wniósł o rozszerzenie porządku obrad o punkt: 

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Uchwały zostaną rozpatrzone jako punkty od 12 do 16, a pozostałe zmienią numerację o 5. 

Zarząd Powiatu wniósł również autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2019-2030 oraz autopoprawek do projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 rok. Autopoprawki zostały zamieszczone w programie esesja. 

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję.  
Przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych w systemie Esesja. Kto jest 

za przyjęciem porządku obrad? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest „za” 

podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 17 radnych. Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 7 sesji 

Rady Powiatu. 

 

W obradach uczestniczy 17 radnych. 

 
Głosowano w sprawie: porządek obrad.  

 

Wyniki głosowania ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: ZA (17)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, 

Jan Szczerbań, Henryk Szymczak, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2)Karol 

Matuszak, Mateusz Walczak 

 

Ad. pkt. 2.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - protokół z obrad VI sesji Rady Powiatu był 

wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22. Do dnia sesji nie 

zostały do nich zgłoszone żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła 

protokół z obrad VI sesji Rady Powiatu VI kadencji.  

 

Ad. pkt. 3.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po VI 

sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. Sprawozdanie zostało zamieszczone w programie esesja. 

Proszę o zabranie głosu p. Starostę Lidię Czechak. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – w programie eSesja został załączony dokument 

przedstawiający 6 posiedzeń Zarządu do teraz. Sporządziliśmy również listę wszystkich 

odbytych spotkań, które od ostatniej sesji ja i członkowie Zarządu odbyliśmy. Jeśli są jakieś 
pytania to bardzo chętnie odpowiem.  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Lista 

spotkań stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? 

 

Radny St. Martuzalski - przed chwilą jedna z mieszkanek Powiatu Jarocińskiego spotkała 

mnie i odniosła się do informacji zamieszczonej w Gazecie Jarocińskiej odnośnie oddania 

inwestycji w szpitalu do użytku. Podobno pojawiła się informacja, że w pierwszej kolejności 

mamy tam przeprowadzić oddział wewnętrzny. Czy zaszły jakieś zmiany?  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - nie wiem nic na ten temat. Nikt do mnie nie dzwonił w 

sprawie szpitala. Ja bardzo często odsyłam do pana Prezesa. Wiemy na jakim etapie jest cała 

rozbudowa i wiemy co będzie przenoszone. Nic się nie zmieniło.  

 

Ad. pkt. 4. 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - sprawozdanie z działalności Przewodniczącego 

Rady Powiatu oraz Radnych po VI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. Brałem udział w jednym 

spotkaniu. W Liceum Ogólnokształcącym mięliśmy bardzo ciekawe wykłady dla klas 

pierwszych. Byli zaproszeni wykładowcy z Akademii Mikołaja Kopernika oraz uczniowie 

również prowadzili autorskie wykłady. Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Nie widzę. 
 

Ogłaszam przerwę w obradach, w trakcie której posiedzenie odbędą komisje Budżetu 

i Rozwoju, Edukacji i Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska w celu zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia przeznaczenia 

kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz autopoprawek do projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019-2030 oraz autopoprawek do 



3 

 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – wznawiam obrady po przerwie.  

 

Ad. pkt. 5.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2018. Sprawozdanie zostało 

wcześniej udostępnione w programie eSesja. Proszę o przedstawienie sprawozdania pana 

Mirosława Drzazgę, Członka Zarządu Powiatu.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – każdego roku jesteśmy zobligowani do 

dokonania w poprzednim roku analizy poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński. W związku 

z tym należy przyjąć sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego za rok 2018. Sprawozdanie należy przedłożyć Radzie Powiatu, ale 

również Regionalnej Izbie Obrachunkowej, dyrektorom szkół i placówek prowadzonym przez 

powiat jarociński oraz związkom zawodowym. Omówił sprawozdanie. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Otwieram dyskusję. 
 

Radna H. Szałkowska - składowe są bardzo różne. Nauczyciele tak naprawdę nie zarabiają 
5.800,00 zł. Realna pensja nauczyciela dyplomowanego z 20-letnim stażem z etatu po 

podwyżce, która przychodzi na konto to jest 3050 zł. Mówię o tym dlatego, że nauczyciele 

przygotowują się do strajku. Trwa na razie procedura. W skład obliczanego średniego 

wynagrodzenia wchodzą również odprawy emerytalne, wlicza się też nadgodziny. 

Z nadgodzinami wygląda różnie w różnych szkołach. W liceum w którym pracuję w tym roku 

po raz pierwszy od 2014 jest tak, że polonistki mają „gołe” etaty. Wcześniej nie było takiej 

sytuacji. Chodzi o to, żeby nie było przekłamań.  
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – obecnie nie ma chętnych do pracy w szkole. Mają 
rację. Biorąc pod uwagę wymagania na każdy awans zawodowy, to jest taka druga 

„magisterka”. Ja też dopełniał etat w ZSP Nr 2. Mój podstawowy etat to co najmniej dwie 

szkoły. Nie mam też nadgodzin. Ostatnia znacząca podwyżka była sześć lat temu.  

 

Radny M. Walczak – jeżeli chodzi o pensje to zwykle jest podawana pensja brutto. Zwykle 

pracownicy nie wiedzą jak ich praca jest opodatkowana. Tworzą się programy typu 500+, 

w które ludzie wierzą, że rząd im coś daje, a rząd nic nie daje tylko oddaje częściowo to co 

zabrał.  

 

Radny J. Zegar – czy ktokolwiek może powiedzieć, że dobrze zarabia? Wszyscy narzekają i 
wszyscy strajkują. 
 

Radna H. Szałkowska -  z zawodu jestem bardzo zadowolona. Bardzo się cieszę, że pracuję 
w szkole. Uważam, że realizuję pasję swojego życia. Doskonale wiem czym jest pensja brutto, 

a czym jest pensja netto. Myślę, że każdy średnio wykształcony człowiek ma taka świadomość.  
Chciałam uświadomić, że pokazanie średniej w tym sprawozdaniu to nie jest pensja brutto 
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poszczególnego nauczyciela na poszczególnym stopniu awansu zawodowego. Jest to średnia 

wszystkich pensji, a to jest zupełnie coś innego. Nie ma to przełożenia na poszczególna pensję. 
niedługo staniemy przed problemem, że nie będzie miał kto uczyć. Jeszcze parę lat temu, 

w latach 2008-2010 do naszej szkoły przychodziło wielu praktykantów. Teraz nie pamiętam 

kiedy był ostatni praktykant. Nikt do tego zawodu nie idzie.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - ten sam wątek nauczycieli był często poruszany 

w Gminie. Rozbieżności zawsze będą. Bardzo często jest tak, że „góra” informuje na podstawie 

„PIT-u”. Bierze PIT poszczególnych nauczycieli, to dzieli i na tej podstawie brutto podaje 

kwotę. Stąd ta kwota jest dużo wyższa. Jest to duża rozbieżność między kwotą netto i kwotą 
brutto plus PIT. Jesteśmy zadowoleni jako powiat, że dajemy trochę więcej niż podana średnia 

krajowa. Mamy kilka grup zawodowych, w których brakuje pracowników. Brakuje też lekarzy. 

Dzisiaj na drzwiach otwartych w szkole dyrektor przedstawiał, że nikt nie uczy się w zawodzie 

lakiernik. Co do programu 500+, są tacy którzy są zadowoleni. Ja do nich należę. Pracuję 
i korzystam z 500+ i na razie nie musiałam z tego tytułu nic zapłacić. Ponadto jest to pomoc na 

wniosek. Żeby dostać tą pomoc rodzinną, należy złożyć wniosek.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - długo by można dyskutować. Jednak 

rzeczywiście za moment możemy mieć problem z nauczycielami. Nasze szkoły uczą bardzo 

dobrze, mamy bardzo dobrych pedagogów. Widać to po wynikach matur czy po rankingu 

perspektyw. Jeśli chodzi o stopień awansu zawodowego, to okresy zostały wydłużone. Brakuje 

nauczycieli uczących w określonych zawodach. W momencie gdy na naszym rynku zniknęły 

duże przedsiębiorstwa, nie mamy kadry technicznej. Musimy sięgać po emerytów, ale biorąc 

pod uwagę nowe technologie w zakresie kształcenia i sprzętu, to muszą oni się też dokształcać. 
Związku zawodowe zauważają, że dobrze postrzegamy nauczycieli jeśli chodzi 

o wynagrodzenia. Staramy się, żeby to nie było tak, żeby nauczyciele byli na gołych etatach. 

Był okres w liceum, że brakowało dla polonistów etatu. Zobaczymy jak będzie w najbliższym 

czasie.  

 

Radny St. Martuzalski - jeżeli chodzi o program 500+ to jak najbardziej trzeba wspomagać, 
pomagać. Jednak mechanizm dawania ludziom pieniędzy za darmo nie jest najlepszym 

rozwiązaniem. O wiele lepszym i skuteczniejszym jest odpis podatkowy, który przymusza do 

tego, żeby pracować. Dzisiaj 500+ powoduje to, że wielu osobom nie kalkuluje się żeby iść do 

pracy ponieważ otrzymują świadczenia na dzieci. Oczywiście tak, ale nie tym narzędziem. 

Odnosząc się do problemu, to w każdym zawodzie są dotkliwie odczuwalne braki nowych 

młodych kadr. To jest ogromny problem, który będzie się pogłębiał. Mam pewne rozwiązanie, 

które kiedyś przerabialiśmy. Uczyli mnie w liceum profesorowie 70-80 letni. Wtedy też był 

problem z nauczycielami.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - o czym my dyskutujemy? O pewnej normalności, 

która wróciła? Dlaczego polki wyjeżdżają urodzić do Wielkiej Brytanii, do Niemiec? Tam jest 

normalna rzecz, że państwo uczestniczy w procesie wychowania rodziny i docenienia rodziny. 

Teraz jest normalnie, że mama może liczyć na wsparcie państwa. Chodzi o demografię. Jeżeli 

nie zmienimy tego niżu demograficznego, to jest jeden ze sposobów. A wasz pomysł to był 

jaki, 67 lat żeby kobieta pracowała do emerytury? Niech pan pomyśli, panie Martuzalski. 

 

Radny A. Dworzyński - proponuję wrócić do meritum. Trzeba stwierdzić, że polityka wobec 

nauczycieli prowadzona przez Zarząd w ostatnich latach skutkuje tym, że w dniu dzisiejszym 

nie musimy szukać środków w budżecie na uzupełnienie luk wynikających z ustawowych 

obowiązków organów prowadzącego. Gdyby okazało się, że te kwoty są mniejsze powiat 
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musiałby wyrównać wszystkim. To jest wniosek z dyskusji. Ponadto składam wniosek 

formalny o zamkniecie dyskusji.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kto jest za zamknięciem dyskusji. Dziękuję. 
Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. pkt. 6.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejny punkt to sprawozdanie z działalności 

Referatu Dróg Powiatowych w 2018 roku. Informuję że sprawozdanie zostało wcześniej 

udostępnione w programie eSesja. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Mam 

propozycję, czy są ewentualne pytania do pana Wiesława Ratajczaka, głównego specjalisty 

ds. drogownictwa. Chciałem zauważyć, że w powiecie pojawiła się duża żwirownia w Zalesiu. 

To jest 40 ha. Jest nowy właściciel z Poznania. Cieszymy się, że są nowe miejsca pracy, ale jest 

też problem. Docelowo ma jeździć 40 tirów. Drogi już nie mamy i pobocza już też nie mamy. 

To jest dopiero początek. Z osieka do Zalesia to jest mała obwodnica. Jeśli wejdą na ten pułap 

40 tirów przez Zalesie to możemy zapomnieć o spokojnej wiosce. Domy się trzęsą. Cieszymy 

się z pracy, ale zobowiązałem się, że porozmawiam z kierowcami, a jak nie poskutkuje, to 

policję będziemy wołać. Dzieci idą do szkoły, a nie ma chodnika.  

 

Radny T. Grobelny - żwirowisko mi się kojarzy z tym, że później jest zbiornik wodny. 

W Panience też była żwirownia i jest staw. Będzie to korzyść na emeryturze. Proszę zwrócić 
na wielki wysiłek Zarządu i Powiatu w 2018 roku w budowę dróg. Z zestawienia wynika, że 

2018 roku wybudowaliśmy ok. 15,5 km samych dróg za ok. 20 mln zł. Był to ogromny wysiłek 

i dużo nerwów. Każda inwestycja niesie za sobą pewne kłopoty, zmiany w projekcie itp. 

Zbudowaliśmy ok. 1 km chodników w różnych miejscowościach. Nie zapomnieliśmy o moście, 

który do końca roku został ukończony. Spełniliśmy tym warunek Ministra o dofinansowanie 

połowy tej inwestycji. Życzę obecnemu Zarządowi i tejże Radzie by dalej inwestować w drogi 

i realizować program jednej drogi w każdej gminie, tak jak zakładaliśmy w poprzedniej 

kadencji. Udało się to realizować również dzięki przychylności niektórych gmin.  

 

Radny J. Zegar – ja też jestem zadowolony, że tyle dróg zostało zrobionych, jak tu się 
pochwalił były Starosta Teodor Grobelny. Zauważyliśmy wszyscy już, jak tu jesteśmy w nowej 

Radzie , że w tej kadencji nie mamy środków żeby wykonać ani ścieżki rowerowej ani drogi. 

Uważa, że w ubiegłym roku zostało to bardzo źle zrobione przez Zarząd, że nie było poszukane 

żadnego dofinansowania. Każda złotówka prawie została wydana z budżetu powiatu. Na tyle 

wydatków bardzo mało pozyskaliśmy z innych środków. Na 9 mln zł wydanych na Gminę 
Jaraczewo, pozyskaliśmy 300.000 zł. Miało być pół na pół.  

 

Radny T. Grobelny – poproszę pana Ratajczaka, by dokładnie wymienił wszystkie kwoty 

dofinansowania.  

 

P. W. Ratajczak, główny specjalista ds. drogownictwa – jeżeli chodzi o dofinansowania do 

inwestycji w roku ubiegłym to: „Droga powiatowa Góra – Nosków” – zadanie dofinansowane 

ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 193.465 zł, „Przebudowa drogi powiatowej 

„Golina – Zakrzew” – zadanie dofinansowane z Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 3 000 000 00 zł, „Przebudowa drogi 

powiatowej Dobieszczyzna – Sucha – Parzew” - Dofinansowanie z Gminy Żerków 

w wysokości 1 300 000,00 zł oraz z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016 – 2019 w wysokości 2 123 146,00 zł, Przebudowa mostu 

w Magnuszewicach Zadanie dofinansowane z subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 
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1 704 035,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej 

Jarocin – Wilkowyja – Żerków – etap I - dofinansowanie z Gminy Żerków planowane na lata 

2018 – 2021 w wysokości 1 900 000,00 zł W 2018 r otrzymano dofinansowanie w wysokości 

100 000,00 zł Zrealizowano cz.1. Termin realizacji cz.2 zgodnie z umową 30.06.2019 r. Te 

kwoty są podane w informacji na początku w tabeli. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Gmina Jarocin bardzo by chciała przejąć 
ul. Niepodległości. Dobrze, ale jak odda 4 mln zł. Z jakiej racji mamy oddać wyremontowaną 
drogę? Jaka drogę dostaniemy w zamian. Miała być ścieżka rowerowa robiona razem do 

Żerkowa. Nie ma współpracy. Pieniądze muszą być oddane. W tym kontekście nie będzie 

porozumienia. 

 

Radny St. Martuzalski – chciałem potwierdzić i podkreślić, bo ważna była suma środków 

pozyskanych. Jeżeli jedna czy gmina nie współpracowała w ramach jakichś projektów, to nie 

jest argument na to by inwestycji nie realizować. Zarząd w poprzedniej kadencji, w ostatnich 

dwóch latach zajmował się odtworzeniem spójnej sieci dróg. Gdyby byłyby zaprezentowane 

wykonane drogi, to one w sposób logiczny budują nowoczesną sieć bezpiecznych dróg. 

W Golinie pojawiła się ogromna firma, która dziennie ubija 14 tysięcy kurczaków na godzinę. 
To się wiąże z dostawą surowca i wywożenie przerobionych kurczaków z Goliny na teren całej 

Polski. Do strefy ekonomicznej Goliny jest jedna droga – powiatowa, która jest w bardzo 

kiepskim stanie, w kierunku Potarzycy. Trzeba poważnie zastanowić się nad przebudową tej 

drogi, ponieważ niedługo się nam rozsypie przy takim natężeniu transportu ciężkiego. Nie ma 

też ścieżki rowerowej. Mój wniosek, by Zarząd się pochylił nad tą inwestycją. Jest to zadanie 

drogowe nr 1 w tej kadencji. 

 

Radny K. Matuszak - została już podpisana umowa, robimy projekt drogi Potarzyca - Rusko. 

To jest właśnie ten odcinek. Natomiast Gmina robi koncepcję tzw. bajpas czyli ul. Dworcowa 

bis. Ma wchodzić na wysokości starego dworca w Golinie i wychodzić koło Drobudu. Teraz 

jest problem żeby od strefy dojechać do tej drogi, to musimy zrobić kawałek ul. Oberskiej. 

Myślę, że powinniśmy im ten kawałek drogi przekazać. Niech zrobią koncepcję tego kawałka 

też. To jest ok. 1,5 km drogi.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady -  a jaka drogę w zamian? 

 

Radny K. Matuszak - ja mówię dla dobra powiatu. Za chwilę będą się domagać od powiatu 

remontu tej drogi. 

 

Radny J. Zegar - było 2,5 mln zł teraz też 4 mln zł. Za miesiąc wzrośnie do 5 mln zł. Jaraczewo 

wisi 4,5 mln zł. W poprzedniej kadencji było włożone 9,5 mln zł na remont dróg w Gminie 

Jaraczewo, a pozyskaliśmy z Gminy 300 tys zł. Taką odpowiedź dostałem na interpelację. 
Długo będziemy tak dyskutować, a nie powiedzieliśmy prawdy. Tak nas tamten Zarząd 

doprowadził.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - wzorem Jarocina.  

 

Radny M. Walczak - jeżeli chodzi o drogę w Golinie, która jest w kiepskim stanie,  to jeżeli 

Gmina Jarocina by ją wyremontowała, to można przekazać. Ludziom to jest obojętne kto nią 
zarządza, byle byłaby to dobra droga.  
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dobrze, niech Gmina Jarocin to w ramach dobrej 

współpracy wykona.  

 
P. L. Czechak, Starosta Jarociński - jeszcze nie było dyskusji na temat tej drogi.  

 

Radny K. Matuszak – 

 Ja tylko mówię, że w Gminie Jarocin są zaplanowane środki na opracowanie koncepcji. Na 

tym etapie można zasygnalizować, by Gmina naszą drogę też ująć. Po co robić dwie koncepcje, 

jak mnożna to zrobić za jednym razem.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dobrze, niech Gmina Jarocin wykona to w ramach 

dobrej współpracy. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu -  mięliśmy przyjąć sprawozdanie, a wybiegamy 

daleko w przyszłość o tym, co będziemy robili. Na razie o planach nie mówmy. Proponuję 
zamknąć dyskusję na ten temat i przyjąć sprawozdanie za ubiegły rok. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - jeżeli się zarzuca poprzedniej kadencji złe 

gospodarowanie, to  mieliśmy manko już za rządów starosty Szymczaka. Droga Góra – Nosków 

miała być robiona ze schetynówki w poprzedniej kadencji. Pan Szymczak powiedział, że nie 

ma dokumentacji, bo ta droga jest niczyja.  

 

Radny K. Matuszak - myślę jeszcze tak. Duża firma niszczy drogę w Zalesiu, podobnie jest 

w Golinie. Jest prawo, że duże firmy powinny partycypować w utrzymaniu czy renowacji drogi. 

P. Biernacki dołożył nam do drogi, do ul. Wolności. Uważam, że do tego trzeba podejść 
poważnie.  

 

P. K. Szymkowiak, Wicestarosta – do tematów przejmowania czy remontów dróg 

powinniśmy przejść w momencie kiedy Komisja złożona z państwa radnych czy Zarządu te 

drogi objedzie. Jeśli chcielibyśmy jaką drogę przekazać, to musi to nastąpić do września tego 

roku i dopiero właścicielem będzie od stycznia 2020 roku. Ten temat jest odległy, nie na 

dzisiejszą sesję.  
 

Radny H. Szymczak - w jaki sposób uzyskuje się decyzję środowiskową? Składa się projekt, 

w którym powinno być podane jaka jest wydajność pozyskiwania żwirowni, obciążenie itd. To 

nie zostało zrobione.  

 

Radny St. Martuzalski – chciałem zgłosić wniosek formalny, ponieważ do tego problemu 

trzeba usiąść kompleksowo. Referat powinien przygotować po dokonaniu objazdu dróg, mapy 

sieci drogowej powiatu z zaznaczonymi odcinkami dróg, które zostały już przebudowane 

i które wymagają pilnej przebudowy. Musimy zastanowić się co dalej z naszymi drogami, tam 

gdzie ten transport jest ciężki. W Golinie, Zalesiu tamte firmy już funkcjonują, będziemy 

nakłady sukcesywnie ponosić. Odnośnie oceny pracy Zarządu pana Zegara, to chcę zaznaczyć 
że umowy się dochowuje. Umów z Gminą Jaraczewo nie było, natomiast w z gminą Jarocinie 

umowy były zawarte, a partner się nie wywiązał. Stąd ten spór.  

 

Radny J. Jedraszczyk - drogi miały kategoryzację. Dzisiaj to kryterium nie istnieje. Teraz 

drogi transportu rolniczego powinny mieć większą nośność. Maszyny rolnicze są bardzo 

ciężkie. Dzisiejsza dyskusja to dopiero początek tematu, nad którym trzeba się pochylić. 
Właściciele firm, które chcą inwestować na naszym terenie, np. żwirowni, chyba też będą 
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zainteresowani żeby dofinansowaniem drogi, żeby miały odpowiednią nośność. Uważam, 

że  firmą. Jeżeli nasz odcinek drogi mógłby być włączony do koncepcji wykonywanej przez 

Gminę to warto dla porządku i bezpieczeństwa.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – mówimy o tym. Więc w ramach dobrej współpracy 

proszę przejąć ten odcinek, ale nie w ramach rozdawnictwa, że dajemy coś za nic. Poza tym 

Gmina nie wywiązała się z umowy jeśli chodzi o ścieżkę rowerowa do Żerkowa. W Jaraczewie 

mamy dobrą współpracę. Do mostu w Cerekwicy Burmistrz dołożył środki i to nie małe.  

 

Radny J. Zegar – prosiłbym się rozliczyć z 9 mln zł, które powiat wydał w ostatniej kadencji, 

Teraz nie wiemy jaka drogę zrobić bo nie mamy z czego. Szkoły potrzebują, szpital potrzebuje, 

a nie mamy pieniędzy.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - najbogatsza gmina nas tak załatwiła.  

 

Radna E. Kostka –w nawiązaniu do słów radnego Zegara prosiłabym o wykonanie zestawienia 

wartości inwestycji drogowych w poszczególnych gminach w poprzedniej V kadencji 

z procentowym udziałem środków zewnętrznych oraz procentowym udziałem poszczególnych 

gmin.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - wracamy się do poprzednich lat. Obecnie zaprosiliśmy 

do współpracy burmistrzów wszystkich gmin. Trzy gminy zadeklarowały współpracę, nie 

zadeklarowała współpracy jeszcze Gmina Kotlin. To jest system wypracowany nie tylko u nas 

ale we wszystkich powiatach. Powiat nie ma tyle środków na inwestycje, by mógł budować tak 

jak chce. Zdecydowaliśmy o tym, że w każdej gminie będziemy prowadzili chociaż jedną dużą 
drogową inwestycję. Te inwestycje będą tak wybrane, by spełniały wymagania byśmy mogli 

uzyskać dofinansowanie. Jeżeli nie uzyskamy dofinansowania to będzie ciężko te inwestycje 

wykonać. Będziemy teraz  trudna sytuacja w szpitalu, troszeczkę pewnie w oświacie. Musimy 

współpracować z poszczególnymi gminami, środki które będą nam przekazywać mogą 
spowodować, że tych inwestycji będzie więcej. Projekty będą tak dopasowane, żeby spełniały 

wymagania. Zamierzamy skorzystać z planu ogłoszonego przez premiera, są szanse uzyskać 
dofinansowanie. W sprawozdaniu jest informacja jakie było wsparcie na każdą inwestycję. 
Bardzo duże wsparcie było ze strony rządowej.  

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - z jedną rzeczą pozwolę się nie zgodzić. To są różne 

samorządy. Cieszę się, że samorządy wykazują wolę współpracy. Decydentem co do wyboru 

pewnych inwestycji jest radny wybrany z danego rejonu. Nie może być tak jak w przypadku 

Łuszczanowa, że Burmistrz dyktuje, która droga ma być zrealizowana.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - mówiliśmy o współpracy ogólnie, a nie o konkretnych 

inwestycjach. Jedynie mówiliśmy o brakach i o stanie dróg, o tym gdzie są największe potrzeby.  

 

P. K. Szymkowiak, Wicestarosta – żebyśmy mogli aplikować o jakiekolwiek środki 

najważniejsze są projekty. Dzięki zaangażowaniu Referatu Dróg, dzięki panu Ratajczakowi 

i radnym mieliśmy kwotę 250.000 zł przeznaczoną na projekty. Udało się wygospodarować 
środki, zaprosić firmy do współpracy i wystarczyło na to, że mamy w planie trzy projekty 

drogowe.  

 

Radny M. Stolecki - poczekajmy na wyliczenia, które zasugerowała radna Kostka. Jestem 

pewien jednego, że Gmina Żerków podeszła do współpracy poważnie i się z niej wywiązała.  
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Radny St. Maruzalski – składam wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – padł wniosek o zamknięcie dyskusji. Kto jest „za” 

zamknięciem dyskusji? Dziękuję. Jednogłośnie. Zamykam dyskusję.  
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kto jest „za” przyjęciem przedstawionego 

sprawozdania? Dziękuję. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. pkt. 7.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności w 2018 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Sprawozdanie zostało został zamieszczone w programie esesja. Czy ktoś z państwa radnych ma 

pytania do pana Patryka Kulkę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

 w sprawie przedłożonego sprawozdania ? Nie widzę. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało 

przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

Ogłaszam 10 minut przerwy. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – wznawiam obrady po przerwie. Rada zachowuje 

quorum i jest władna do podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć.  
 

Ad. pkt. 8.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa 

Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2019 rok. Projekt uchwały został udostępniony 

radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Czy dzisiaj 

ktoś z zebranych chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Poproszę o opinie 

Komisji. 

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny H. Szymczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych również pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt 

uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest 

„za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie.  

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 

2019 rok. 
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Wyniki głosowania ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (19)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, 

Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Henryk Szymczak, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, 

Julian Zegar 

 

VII/49/19 
 

Ad. pkt. 9.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzymy projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2019-2021. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Czy dzisiaj ktoś z zebranych chciałby zabrać głos do 

projektu uchwały? Nie widzę. Poproszę o opinię Komisji. 

 

Radny H. Szymczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych również pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt 

uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest 

„za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie.  

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021. 

Wyniki głosowaniaZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (19)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, 

Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Henryk Szymczak, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, 

Julian Zegar 

 

VII/50/19 
 

Ad. pkt. 10.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – 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 został udostępniony radnym 

w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Proszę o zabranie 

głosu pana Mirosława Drzazgę, członka Zarządu Powiatu. 
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P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - Gmina Jarocin zwróciła się z prośbą o podjęcie 

uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Jarocin zadania publicznego założenia i prowadzenia 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 4 w Jarocinie oraz szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego w Witaszycach. Chodzi o okres powierzenia zadania na czas do 31 sierpnia 

2022 r. na okres 3 lat. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czy dzisiaj ktoś z zebranych chciałby zabrać głos 

do projektu uchwały? Nie widzę. Poproszę o opinię Komisji. 

 

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

Kultury pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest 

„za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie.  

 

Głosowano w sprawie: 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 

Wyniki głosowania ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (19)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, 

Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Henryk Szymczak, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, 

Julian Zegar 

 

VII/51/19 

 

Ad. pkt. 11.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu 

Jarocińskiego. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Czy dzisiaj ktoś z zebranych chciałby zabrać 
głos do projektu uchwały? Nie widzę. Poproszę o opinię Komisji. 

 

Obrady opuścił radny Mateusz Walczak. 

 

Radny H. Szymczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych również pozytywnie zaopiniowała rozpatrywany projekt 

uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest 

„za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 
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W głosowaniu brało udział 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie.  

 
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Powiatu Jarocińskiego. 

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, 

Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Henryk Szymczak, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK 

GŁOSU (1)Mateusz Walczak 

 

VII/52/19 
 

Ad. pkt. 12.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego zbadania prawidłowości przyznania nagród dyrektorom jednostek 

podporządkowanych. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. W związku z tym, że Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu wniosku mieszkańca powiatu jarocińskiego o pilne 

przeprowadzenie kontroli prawidłowości przyznawania nagród w roku wyborczym 2018 

stwierdza, że nie jest władna do przeprowadzenia kontroli w przedmiotowym zakresie Rada 

podejmie uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego 

zbadania prawidłowości przyznania nagród dyrektorom jednostek podporządkowanych. Czy 

dzisiaj ktoś z zebranych chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. 
Przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych w systemie Esesja. Proszę 
o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest „za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? 

Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta 17 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”.  

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego zbadania prawidłowości przyznania 

nagród dyrektorom jednostek podporządkowanych. 

Wyniki głosowania ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (17) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, 

Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar PRZECIW (1)Henryk 

Szymczak BRAK GŁOSU (1)Mateusz Walczak 

 

VII/53/19 
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Ad. pkt. 13.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca powiatu jarocińskiego. Projekt 

uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 15 do protokołu. Przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych 

w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest „za” podjęciem 

uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie.  

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

rozpatrzenia wniosku mieszkańca powiatu jarocińskiego. 

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, 

Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Henryk Szymczak, Michał Urbaniak, Julian Zegar 

BRAK GŁOSU (1) Mateusz Walczak 

 

VII/54/19 
 

Ad. pkt. 14.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego. Projekt 

uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 16 do protokołu. Przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych 

w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Kto jest „za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie.  

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego. 

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, 

Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Henryk Szymczak, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK 

GŁOSU (1) Mateusz Walczak 

 

VII/55/19 
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Ad. pkt. 15.  
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Starostę Jarocińskiego. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Proszę o zabranie głosu radnego 

A. Dworzyńskiego, Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Radny A. Dworzyński, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i - omówił projekt 

uchwały.  

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Kto jest „za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu?  

W głosowaniu brało udział 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie.  

 
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego. 

 

Wyniki głosowania ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (17)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Mirosław 

Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, 

Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, 

Jan Szczerbań, Henryk Szymczak, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2) Lidia 

Czechak, Mateusz Walczak 

 

VII/56/19 
 

Ad. pkt. 16.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej 

z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie 

e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Czy dzisiaj ktoś z zebranych 

chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Poproszę o opinie Komisji. 

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Radny T. Bandyk, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Kto jest „za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu?  

W głosowaniu brało udział 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie.  

 



15 

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, 

Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Henryk Szymczak, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK 

GŁOSU (1) Mateusz Walczak 

 

VII/57/19 
 

Ad. pkt. 17.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 – 2030 wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały oraz 

autopoprawki zostały udostępnione radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 20 do protokołu. Czy ktoś 
z państwa radnych ma pytania do pana Jacka Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu? Nie widzę. 
Poproszę o opinie Komisji. 

 

P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 – 2030 wraz z autopoprawkami. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Przystępujemy do głosowania za pomocą 
urządzeń elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Kto jest „za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu?  

W głosowaniu brało udział 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie.  

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2019 - 2030 wraz z autopoprawkami.  

 

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, 

Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Henryk Szymczak, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK 

GŁOSU (1)Mateusz Walczak 

 

VII/58/19 
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Ad. pkt. 18.  
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały 

oraz autopoprawki zostały udostępnione radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 21 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 22 do protokołu. Czy dzisiaj 

ktoś z zebranych chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Poproszę o opinie 

Komisji. 

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Komisja Budżetu 

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. wraz z autopoprawkami. 

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

i Kultury również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. wraz z autopoprawkami. 

 

Radny H. Szymczak, Przewodniczący komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami.  

 

Radny T. Bandyk, Przewodniczący komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. wraz 

z autopoprawkami. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest 

„za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu?  

W głosowaniu brało udział 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie.  

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. wraz 

z autopoprawkami.  

 

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, 

Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Henryk Szymczak, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK 

GŁOSU (1) Mateusz Walczak 

 

 

VII/59/19 

Ad. pkt. 19.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – między sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja ani 

zapytanie ze strony radnych. Czy w dniu dzisiejszym ktoś z radnych chce złożyć interpelację? 

Nie widzę. 
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Ad. pkt. 20.  
Wnioski i oświadczenia radnych. 

Nie było.  

 

Ad. pkt. 21.  
Wolne głosy i wnioski. 

 

Radny St. Martuzalski – chciałem wskazać problem i prosić o uprzątnięcie po okresie 

zimowym skrzyżowania ulic Batorego, Podchorążych i Słowackiego. 

 

Ad. pkt. 22.  
Komunikaty. 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – jutro 11.00 Chrystusa Króla msza św. w intencji 

Żołnierzy Wyklętych. Zapraszam radnych, komu czas pozwala.  

 

W programie eSesja udostępnione zostało stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

w kwestii bardzo trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej na terenie Wielkopolski. 

 

 

Ad. pkt. 23.  
Zakończenie obrad. 

 

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

obrady VII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 17.00. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
 

 

Protokołowała :  

 

E. Wielińska 

 


