
Protokół nr VIII/19 
z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 

odbytej w dniu 28 marca 2019 r. w godz. od 15:00 do 17:00 
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, p. 30  

 
*    *    *  

 

Obrady VIII 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 – Wysoka Rado! Porządek obrad 8 sesji Rady Powiatu 

został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji w programie e-sesja. Informuję, że 

Zarząd Powiatu wniósł 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. Stwierdzam, że 

Rada przyjęła porządek obrad 8 sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt. 2.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – protokół z obrad VII 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 VII sesji 

Rady Powiatu VI kadencji.  

 

Ad. pkt. 3.  
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po VII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego zostało 

zamieszczone wcześniej w programie esesja. Proszę o zabranie głosu p. Starostę Lidię Czechak.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – w programie eSesja są zamieszczone dwa dokumenty. Jeden 

dotyczy sprawozdania z prac Zarządu. W okresie między sesjami odbyło się pięć posiedzeń. Oprócz 

tego jest spis wszystkich spotkań. Między innymi brałam udział w bardzo ważnym merytorycznie 

Konwencie Starostów. Omawialiśmy sytuację finansową DPS-ów i szpitali powiatowych. Było wielu 

ciekawych prowadzących i wiele ciekawych informacji. Mam nadzieję, że wyjdą z tego dobre rzeczy. 

Podjęliśmy wiele interwencji, pism, by to finansowanie było wyższe zarówno jeśli chodzi o DPS jak 

i o szpital.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie 

przedłożonego sprawozdania ? Otwieram dyskusję. 
 

Radny St. Martuzalski – jeżeli chodzi o Konwent Starostów. Coś bliższego o tym, jakie działania 

starostowie podejmowali w celu zmiany finansowania szpitala i DPS. W jakim kierunku i jakie 

działania będą podjęte? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – pierwszą decyzją Konwentu była informacja, aby WOKiSS, 

do którego wszystkie powiaty należą oprócz Powiatu Pleszewskiego, zawiązał porozumienie 

wszystkich dyrektorów DPS-ów. Sytuacja wyglądała różnie w różnych powiatach. Były DPS-y do 

których powiaty jeszcze nie dopłacają, ale są  DPS-y w obiektach zabytkowych i tam muszą być 
poczynione pewne nakłady i powiaty muszą dokładać. Prośba dotyczyła tego, by w końcu uregulować 
odpłatność do 2003 roku w myśl innej ustawy. Potem jest inna odpłatność. Konwent podjął decyzję, 



że będą organizowane spotkania, by dyrektorzy porozumiewali się między sobą, gdzie są wolne 

miejsca, gdzie zaoszczędzić przenosząc  osobę z danym schorzeniem. Są również osoby oczekujące 

na miejsce i w związku z tym padło pytanie, czy są powiaty, które podjęłyby się prowadzenia tego 

zadania, by powstały DPS-y, które mogłyby się finansować. Również my jako starostowie będziemy 

nadal wnosili do Ministerstwa, by zwiększenie dotyczyło całości zadań realizowanych przez szpital, 

a nie tylko wyodrębnionej chirurgii i oddziału wewnętrznego, bo to powoduje, że nasz wzrost będzie 

wynosił 626 tys zł, a nie tak jak liczyliśmy w stosunku do naszego kontraktu dużo więcej. Pan 

Dyrektor Marciniak powiedział, że wzrost będzie od kwietnia, ale szczegółowo poinformuje 

prezesów poszczególnych prezesów szpitali. Omówił zasady finansowania, mówił o tym, że 

przeszliśmy do Konina i czym to było spowodowane. Ogólnie sytuacja w wielu szpitalach jest trudna. 

Strata w różnych szpitalach jest różna, czasami brakuje do bieżącej działalności. Wiele szpitali się 
rozbudowuje. Prezes zapewnił, że nadal zamierza negocjować w Ministerstwie podwyższenie 

kontraktu, a nie skupienie się na dwóch konkretnych oddziałach. Sprawozdania stanowią załączniki 

nr 5 i 6 do protokołu. 

 

Radny St. Martuzalski - nie wiem jak jest w innych szpitalach, ale my nie rozbudowujemy szpitala 

i podejrzewam, że większość szpitali jest w takiej sytuacji, tylko dostosowujemy do wymogów. To 

Minister Zdrowia narzucił rygory, jakie szpital powinien spełniać jeśli chodzi o infrastrukturę. Za 

wymaganiami i większymi kosztami powinno iść większe dofinasowanie. Rozumiem, że rozmowy 

są trudne jeśli chodzi o środki finansowe. Na wiele szpitali i ich organy właścicielskie spadnie 

odpowiedzialność i będą następne zadania rządowe współfinansować. Chciałem zapytać jak jesteśmy 

przygotowani do 8 kwietnia. W naszych szkołach odbyło się referendum i nasze szkoły będą 
strajkować. Jak, jako organ prowadzący, jesteśmy przygotowani do tego strajku?  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - na dzień dzisiejszy strajku nie ma. Jeśli rzeczywiście 

on będzie to będzie od 8 kwietnia. Dyrektorzy wiedzą jakie są ich zadania i za co odpowiadają 
w naszych szkołach. Nie obawiałbym się o szkoły ponadgimnazjalne. Bardziej martwiłbym się o 

Zespół Szkół Specjalnych, bo tam podział na grupy zależy od dysfunkcji i grup nie można łączyć. 
Rozmawiałem z p, Hanną Czerniak i z dyrektorem Maćkowiakiem. Trzeba zrobić rozeznanie wśród 

nauczycieli, którzy być może zajęli by się opieką. Nie wiemy którzy nauczyciele strajkują. Związki 

te informacje utajniają. Będzie to omawiane na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Nie będziemy 

powoływać sztabu kryzysowego w tym zakresie. W gminach jest więcej spraw do zorganizowania. 

Dyrektor nie może strajkować. Na bieżąco trzeba sytuację monitorować. Przed nami jeszcze cały 

tydzień.  
 

Ad. pkt. 4.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejny punkt to sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po VII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. Czy ktoś 
zabierze głos? Jeśli nie, to poinformuję, że uczestniczyłem 3 marca w Zalesiu w wyborze Sołtysa. 

Ponadto brałem udział w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. Ponadto 

przekazaliśmy kaplicę w szpitalu po 13 latach. Przy okazji z księdzem proboszczem obeszliśmy całą 
nową część szpitala.  

 

Radny A. Dworzyński – brałem udział w szkoleniu dotyczącym komisji skarg, wniosków i petycji 

organizowanym przez WOKiSS. 8 kwietnia zapraszam na rozpatrzenie kolejnych skarg. 

Brałem również udział w wyborze Sołtysa w Radlinie. 

 

Ad. pkt. 5. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do rozpatrzenia informacji o stanie 

porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2018 roku - uwzględniając stan bezpieczeństwa na 

drogach powiatowych. Proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Rzepczyka, Komendanta 

Powiatowego Policji. 

 



P. Krzysztof Rzepczyk, Komendant Powiatowy Policji – przedstawił informację o stanie porządku 

i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2018 roku w formie prezentacji multimedialnej. Informacja 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Chciałem podziękować Zarządowi Powiatu za pomoc 

i powiedzieć, że planujemy odsłonić 24 kwietnia obelisk przy nowej Komendzie Powiatowej Policji 

upamiętniający pomordowanych policjantów. 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 
 
Radny T. Grobelny - patrząc na zestawienie przestępczości, Gmina Jaraczewo 7%, a Gmina Jarocin 

70%. Jednak biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, to jest to proporcjonalnie. Bolączką jest 

nadmierna prędkość i zanieczyszczenie pasa drogowego przez uczestników, wyrzucanie śmieci, 

butelek.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – nadmierna prędkość to skutek naszej działalności. Robimy 

dobre drogi. Policji obecnie współczuję, mają mnóstwo pracy. Dziękuję za prezentację. Jestem 

bezpieczny dzięki naszej policji. Dziękuję za służbę panu i wszystkim policjantom. 

 

P. Krzysztof Rzepczyk, Komendant Powiatowy Policji - prędkość tak, ale w związku z tym 

chciałem poinformować, że mamy radiowóz z wideoradarem i będziemy prędkość monitorować 
jeszcze bardziej.  

 

Radny St. Martuzalski - generalnie mamy bezpieczny powiat. Za to możemy podziękować policji 

i wszystkim służbom. Szkoda, że nie ma straży miejskiej. Ostatnia debata pokazała potrzebę jej 

powrotu, chociażby w kwestiach smogowych, czy odnośnie wyrzucania śmieci. Ponadto należałoby 

się zastanowić nad powrotem działalności zarządu dróg powiatowych. Pobocza byyby uprzątnięte.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – podzielam to zdanie. Likwidacja zarządu dróg 

powiatowych była błędem, do tego trzeba się przyznać. Proszę o zabranie głosu pana Tomasza 

Krawczyka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. 

 

P. R. Klarzyński , Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie – informacja 

w formie prezentacji multimedialnej. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję za informację. Co to jest pomoc Straży Pożarnej 

doświadczyliśmy w Zalesiu. Profesjonalnie zgaszono pożar. Dziękuję za sprawozdanie i oddaną 
służbę. 
 

 

Ad. pkt. 6. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Jarocinie za 2018 rok została zamieszczona wcześniej w programie esesja. Informacja 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie 

przedłożonego sprawozdania ? Nie widzę. Stwierdzam, że informacja została przez Wysoką Radę 
przyjęta. 

 

Ad. pkt. 7.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – w kolejnym punkcie wysłuchamy informacji o planach 

inwestycyjnych w zakresie budowy retencyjnych zbiorników wodnych na terenie powiatu 

jarocińskiego. została zamieszczona wcześniej w programie esesja.  

 

P. Paweł Kaźmierczak – reprezentuję Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, nadzór 

wodny w Jarocinie, czyli główną jednostkęą, która zajmuje się gospodarką wodną w kraju. Jeżeli 

chodzi o Powiat Jarociński posiadamy 246 km rzek, mamy dwa zbiorniki retencyjne: w Roszkowie 

i w Jaraczewie. Ponadto posiadamy wały przeciwpowodziowe o łącznej długości 37,4 km chroniące 



obszar 3618 ha. Administrujemy przepompownia wodną w Komorzu Przybysławskim, która chroni 

teren o powierzchni 30 km2. Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Radny T. Bandyk - jako przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuję, że 

na dzisiejszym posiedzeniu głosowaliśmy za tym, by wykonać zbiornik na rzece Lutyni, by przekazać 
jego plan do Wód Polskich. Więcej informacji na ten temat przekaże radny Dworzyński.  

 

Radny A. Dworzyński – dzisiaj o godz. 13.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i mogliśmy 

szczegółowo wysłuchać sprawozdania przedstawiciela Wód Polskich jak i Spółek Wodnych. 

Komisja podjęła wniosek, ponieważ w planach Wód Polskich nie ma budowy zbiorników 

retencyjnych i nie dysponują planami, by takie inwestycje mogły być prowadzone. W 2003 roku 

została opracowana koncepcja zagospodarowania wód rzeki Lutynii. Prosimy Zarząd, by wystąpił do 

Wód Polskich i przekazał tą koncepcję. Z zadowoleniem usłyszałem, że Ministerstwo wchodzi w 

koncepcję budowy zbiorników retencyjnych. Grozi nam susza i cieszę się, że taka idea powstaje.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Stwierdzam, że informacja została przyjęta. 

Ogłaszam przerwę w obradach, w trakcie której posiedzenie odbędzie Komisja Zdrowia i Spraw 

Społecznych w celu zaopiniowania autopoprawek 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 oraz projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia 

powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński 

wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.  

 

Po przerwie. 

 

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

zachowuje quorum i jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Ad. pkt. 8.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Klubowi Żeglarskiemu 

"Wodniak" Jarocin pomieszczeń usytuowanych w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1. Projekt uchwały 

został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do 

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

 

P. J. Bartczak, Sekretarz Powiatu - projekt uchwały był omawiany na komisjach. Dodam, że 

w czasie pomiędzy złożeniem projektów a głosowaniem na dzisiejszej sesji nastąpiła zmiana 

podstawy prawnej. Na dzień dzisiejszy ustawa o samorządzie powiatowym tj. Dziennik Ustaw z 2019 

poz. 511. W przypadku uchwał od 8 do 11 punktu. należy to zmienić i przegłosować uchwały ze 

zmienioną podstawą prawną.  
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – proszę o opinię Komisji. 

 

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

zaopiniowała projekt omawianej uchwały pozytywnie.  

 

Nieobecna radna Borkiewicz. 

 

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 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie 

Klubowi Żeglarskiemu "Wodniak" Jarocin pomieszczeń usytuowanych w Jarocinie przy 

ul. Zacisznej 1? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? W głosowaniu brało udział 18 

radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 18 głosach „za. 

 

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

wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Klubowi Żeglarskiemu "Wodniak" Jarocin pomieszczeń 
usytuowanych w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1. 

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, 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 BRAK GŁOSU (1) Agnieszka 

Borkiewicz 

 

VIII/60/19 

 

Ad. pkt. 9.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego 

w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej w Jarocinie 

przy ul. Zacisznej 2a. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

P. K. Sobczak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - projekt uchwały 

mówi o wynajęciu pomieszczenia przy budynku Referatu Komunikacji. Tam jest punkt opłat 

i ubezpieczeń. Poprzedni użytkownik zrezygnował z prowadzenia tego punktu. Na trzy miesiące 

zgodnie z ustawą Gospodarki Nieruchomościami Zarząd Powiatu mógł bez ogłoszenia wynająć 
pomieszczenie do prowadzenia działalności. Teraz zgłosił się do prowadzenia punktu nowy 

przedsiębiorca i wystąpił o wyrażenie zgody na prowadzenie punktu na okres 5 lat. Zgodnie z ustawą 
o gospodarce nieruchomościami każda umowa powyżej trzech lat musi mieć zgodę Rady, dlatego ten 

projekt uchwały jest zasadny. 

 

Radny M. Walczak - to nie musi być umowa dzierżawy zamiast najmu? To jest prowadzenie 

działalności.  

 

P. K. Sobczak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami -  zgodnie 

z przepisami prawa dzierżawa dotyczy gruntu, natomiast najem i użyczenie dotyczy lokali.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Proszę o opinię Komisji. 

 

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

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 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 

usytuowanego w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej 

w Jarocinie przy ul. Zacisznej 2a? 

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 

wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 

2a. 

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

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, 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 BRAK GŁOSU (1) Agnieszka 

Borkiewicz 
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Ad. pkt. 10.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały 

zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym. Projekt uchwały został udostępniony radnym 

w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

P. K. Sobczak, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - projekt uchwały 

został sporządzony w konsekwencji przeprowadzenia audytu w jednostkach, które mają oddane 

w trwały zarząd nieruchomości stanowiące własność powiatu jarocińskiego. Wyniki tego audytu  

wskazują, na to że jednostki organizacyjne maja prawo podnajmować pomieszczenia, które użytkują. 
Jednak zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami każdy taki najem na okres 3 lat lub kolejna 

umowa z tym samym najemcą musi być zawarta za zgodą organu stanowiącego czyli Rady. 

Zaproponowane zostało by kompetencje w tej kwestii przekazać Zarządowi Powiatu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – proszę o opinię Komisji. 

 

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

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 w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości 

oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym? 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 

szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd powiatowym 

jednostkom organizacyjnym. 

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

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, 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 BRAK GŁOSU (1) Agnieszka 

Borkiewicz 
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Ad. pkt. 11.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Projekt uchwały został 

udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

P. J. Bartczak, Sekretarz Powiatu - znowelizowana ustawa o samorządzie powiatowym w art. 42a 

w ust. 5 nałożyła na Radę Powiatu obowiązek podjęcia uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej.  

 

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

i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

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 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej? 

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 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

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

BRAK GŁOSU (1) Agnieszka Borkiewicz 
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Ad. pkt. 12.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy 

w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych udziałów w Spółce wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały został udostępniony 

radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Czy są pytania 

do projektu uchwały? 

 

Radny M. Walczak - jako klub radnych Ziemia Jarocińska zagłosujemy „za”, bo szpital musi 

funkcjonować, ale jest to nie tak, jeżeli przerzuca się z inwestycji na bieżącą działalność.  
 
P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – na razie podejmujemy uchwałę dotyczącą wniesienia 

wkładu pieniężnego w wysokości 167.000 zł.  

 



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

i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

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 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: 
„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce wraz z autopoprawką? 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 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów 

w Spółce. 

 

Wyniki głosowaniaZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne:ZA (18)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, 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 BRAK GŁOSU (1) Agnieszka 

Borkiewicz 
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Ad. pkt. 13.  
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 został udostępniony 

radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Autopoprawki 

stanowią załącznik nr 17 do protokołu. Czy ktoś zabierze głos do projektu uchwały? Nie widzę. 
 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

P. H. Szymczak, Przewodniczący komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja Zdrowia 

i Spraw Społecznych 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.  

 



Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 

- 2030. 

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

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

BRAK GŁOSU (1) Agnieszka Borkiewicz 
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Ad. pkt. 14.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

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

wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 19 do protokołu. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

P. H. Szymczak, Przewodniczący komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja Zdrowia 

i Spraw Społecznych 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.  

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r.  

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

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, 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 BRAK GŁOSU (1) Agnieszka 

Borkiewicz 

 

VIII/66/19 

 

 

Ad. pkt. 15.  
Interpelacje i zapytania radnych. 

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

zapytanie ze strony radnych. Czy w dniu dzisiejszym ktoś pragnie złożyć interpelację lub zapytanie? 



 
Radna E. Kostka – składam interpelację odnośnie ograniczenia dopuszczalnej prędkości na ulicy 

Osieckiej w Mieszkowie oraz zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych przy ulicy Dworcowej 

w Mieszkowie. Interpelacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 
Radny St. Martuzalski - chciałem podziękować za mapę, o którą wnioskowałem na poprzedniej 

sesji. Proszę zwrócić uwagę, że mamy jasno pokazane co mamy do zrobienia w zakresie dróg 

powiatowych. Widać też zakres robót, które zostały wykonane w ostatnich kadencjach. Na podstawie 

tej mamy będzie nam łatwiej podejmować decyzje. 

 

Ad. pkt. 16.  
Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radny K. Matuszak – chciałem wrócić do kwestii szpitala. Buntowałem się głośno przeciwko panu, 

panie radny Martuzalski, kiedy pan krytykował prezesa Jantasa. Byłem prezesem dużej spółki i wiem, 

że nie jest łatwo taka kierować. Teraz będę się buntował panie radny Zegar przeciwko krytyce 

obecnego prezesa i radnego Martuzalskiego, którzy przez dwa lata szpitalem się zajmowali. Łatwo 

jest powiedzieć, że 360.000 zł poszło tak sobie. Przy 10 mln zł 360.000 zł to bardzo dobrze się 
skończyło. To jest duża inwestycja i trudno przewidzieć przebieg inwestycji. Powołaliśmy człowieka 

odpowiedzialnego za to, żeby to robił. Nie wierzę, żeby prezesi robili coś przeciwko. Żaden z nas nie 

zrobiłby lepiej. 

 

Radny J. Zegar – powiedziałem w ten sposób, że nim podejmiemy decyzję, żeby nam wyjaśnić 
i pokazać co z czego wynika.  

 

Radny K. Matuszak –  po co nam prezes, skoro będziemy go pilnować o każdą złotówkę w lewo 

czy w prawo.  

 

Radny J. Zegar – nie powiedziałem, że pan Mazurek źle wydał pieniądze, tylko prosiłem 

o wyjaśnienie. 

 

Radny K. Matuszak - wszyscy mądrzy dookoła, ale odpowiedzialny jest ten kto podpisał. 

 

Radny M. Walczak - szpital będzie budził kontrowersje i emocje. Jest powiedzenie, że punkt 

widzenia zależy od punktu siedzenia. Gdy Zarząd Ziemi Jarocińskiej objął władzę nad szpitalem pan 

Martuzalski się buntował, że są straty w szpitalu. Gdy on objął władzę nad szpitalem to my się 
buntowaliśmy. Szpital nie wychodzi na prostą co widać po wyniku finansowym.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – gdyby nie zmiana koalicji w tamtym czasie, to mieliśmy 

do wyboru dwie rzeczy: albo byśmy kończyli łącznik, albo szpital. Myśmy wybrali szpital. Obecnie 

o szpital jestem spokojny i damy radę. Wybudowaliśmy DPS, wybudowaliśmy wiadukty i daliśmy 

radę. To jest nasz majątek. Łącznik nie byłby nasz.  

 

Radny J. Zegar - ja uważam, że dzisiaj ten szpital by istniał już ponad pół roku i łącznik też by był 

zrobiony.  

 

Radny J. Jędraszczyk – przy tak poważnej inwestycji błędy mogą się zdarzyć. Odbiory inwestorskie 

są skomplikowane i trudne. Projektant był niekompetentny, ale wychodzimy z rozbudową na prostą. 
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - jako powiat włączyliśmy się w akcję „Wesołych Ogrodników”. 

Wspieramy i zachęcam radnych do udziału w różnych imprezach towarzyszących i aukcjach.  

 

Radny T. Grobelny - odnośnie odpowiedzi na interpelację dla pani Kostki dotycząca inwestycji 

drogowych widzę tylko dotacje poszczególnych gmin ewentualnie odwrotnie, dotacje powiatu na 



gminy. By obraz odnośnie inwestycji nie był wypaczony, powinna być pokazana ilość inwestycji 

w poszczególnych gminach w kadencji 2015-2018. Ile w danej gminie wykonano inwestycji i to 

zmienia obraz. Bardzo proszę o udzielenie jeszcze tej informacji.  

 

Radny St. Martuzalski - zapraszam też na 25 kwietnia na charytatywną galę MMA, która odbędzie 

się w Jarocin - Sport. Środki z gali również będą przekazane na akcję „Wesołych Ogrodników”.  

Jeżeli chodzi o szpital, to kiedy się okazało że dokumentacja jest wadliwa mogliśmy tylko przerwać 
inwestycję. To dzięki dobrej współpracy z wykonawcą, bo to wykonawca wziął na swoje barki 

uzupełnienie tej dokumentacji i udało się wykonanie inwestycji. Dokumentacja jest po stronie 

inwestora. Chciałem przypomnieć, że to Powiat Jarociński zapłacił za ten bubel. Powiat Jarociński 

przyjmując w 2012 roku taka dokumentację wtedy powinien przeanalizować ten dokument. Ja nie 

atakowałem poprzedniego prezesa za to, że się nazywa Jantas, bo jako człowieka bardzo go lubię. 
Krytykowałem za fakty.  

 

Ad. pkt. 17.  
Wolne głosy i wnioski. 

 

Radna E. Kostka – odniosę się do tego, że dokumentacja to był bubel. Zawsze przy ustalaniu 

nakładów na inwestycji dokłada się 15% na roboty dodatkowe przed jej realizacją. Uważam, że 

dokumentacja była zrobiona dobrze.  

 

Radny St. Martuzalski - to był bubel bez rozwiązań konstrukcyjnych.  

 

Ad. pkt. 18.  
Komunikaty. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przypominam, że do końca kwietnia składamy 

oświadczenia majątkowe.  

 

Ad. pkt. 19.  
Zakończenie obrad. 

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

VIII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 17.00. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
 

 

Protokołowała :  
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