
Protokół nr IX/19 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 
odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 r. w godz. od 15:00 do 17:00 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, p. 30  
 

*    *    *  
 

Obrady IX 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 16 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. 

Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu 

sesji w programie e-sesja. Wnoszę o zdjęcie punktu 8 z porządku obrad sesji. Do Rady Powiatu 

wpłynęło postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 

Henryka Szymczaka. Wobec powyższego podejmowanie uchwały przez Radę Powiatu w tej 

kwestii nie jest zasadne. Numeracja zmieni się o jeden. 

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. Proszę o przegłosowanie 

porządku obrad. Głosujemy w systemie eSesja. 

Głosowano w sprawie: porządek obrad sesji.  

Wyniki głosowania ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne:ZA (16)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, 

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

Martuzalski, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał 

Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2)Agnieszka Borkiewicz, Karol 

Matuszak 

 

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

 

Ad. pkt. 3.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejny punkt to „Sprawozdanie z działalności 

Zarządu Powiatu po VIII sesji Rady Powiatu.” Sprawozdanie zostało zamieszczone 

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

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – w programie eSesja zamieszczone są dwa sprawozdania: 

jedno z odbytych posiedzeń Zarządu. W okresie międzysesyjnym odbyły się trzy posiedzenia 

Zarządu. Drugie sprawozdanie to lista odbytych spotkań moich jaki pozostałych członków 

Zarządu Powiatu. Sprawozdania stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 

 

 

 



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

w sprawie przedłożonego sprawozdania?  Nie widzę.  
Sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

Ad. pkt. 4.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - sprawozdanie z działalności Przewodniczącego 

Rady Powiatu oraz Radnych po VIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. Osobiście odbyłem dwa 

spotkania. Spotkanie na Wielkanocnym Śniadaniu w Domu Dziecka w Górze. Ponadto brałem  

udział we mszy św. z inicjatywy o. Kordiana. Wczoraj byliśmy na odsłonięciu obelisku 

zamordowanych policjantów w Miednoje, który usytuowany jest przy siedzibie Policji 

w Jarocinie. 

 

Radny St. Martuzalski - z uwagi na wagę sprawy chciałem zwrócić się o pomoc dla byłego 

radnego Rady Miejskiej Zbyszka Białołusa. Dla człowieka dumnego, prawego i skromnego. 

Dramat jaki się rozgrywa spowodował, że zwrócił się o pomoc. Choruje na stwardnienie 

rozsiane boczne. Pozostała mu jedyna możliwość, przeszczep komórek macierzystych. Dwa 

miesiące temu pochował żonę po długotrwałej chorobie. Jego sytuacja finansowa jest z tego 

względu opłakana. Pomóżmy mu.  

 

Ad. pkt. 5.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - realizacja strategii rozwoju "Szpitala Powiatowego 

w Jarocinie" Sp. z o.o. Informacje w formie prezentacji multimedialnych zostały zamieszczone 

w programie esesja. Proszę o zabranie głosu pana Henryka Szymczaka, Prezesa Zarządu Spółki 

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. 

 

P. H. Szymczak, Prezes Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. – ja 

ograniczę się do strategii zarządzania szpitalem. Pani Główna Księgowa przedstawi bilans 

otwarcia Spółki na 31 marca br.  

 

P. R. Hybki – przedstawiła sytuację finansową Spółki. Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Radny St. Martuzalski - z przedstawionej prezentacji rok do roku wynika, że wzrost kosztów, 

które obciążają budżet Spółki jest ok. 10%. Ryczałt mamy 1,5 roku. Czy możemy mówić też o 

wzroście 10% jeśli chodzi o ryczałt?  

 

P. R. Hybki – na ten moment zauważamy spadek ryczałtu. Natomiast to nie jest jeszcze 

ostateczna wartość ryczałtu. Działamy według planu, jaki przekazał na NFZ, żeby umożliwić 
nam bieżące funkcjonowanie. Całkowita wartość ryczałtu na miesiąc będzie znana po 

otrzymaniu go z NFZ. Wtedy będzie można miesiąc do miesiąca określić o jakim wzroście 

mówimy.  

 

Radny St. Martuzalski – szpital, który jest spółka prawa handlowego do dnia dzisiejszego nie 

wie jaka będzie strona przychodowa. Opieramy się cały czas na prowizorium. To jest wróżenie 

z fusów. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych prezes powinien rzucić papierami. Podpisuje 

się pod fikcja finansową. Chciałem zwrócić uwagę, że niedofinansowanie procedur, które są 
realizowane w szpitalu, przez NFZ spadają na barki powiatu. W tym momencie musimy mieć 
świadomość, że luka między wyceną kosztów procedur a strona przychodową będzie się 
pogłębiać. Jeżeli nie wzrosną znacząco ryczałty będziemy musieli w tym roku z budżetu 

powiatu dofinansować działalność bieżącą w kwocie między 4 a 5 mln zł. Ta sytuacja będzie 



się nawarstwiać. Problem będzie coraz większy. Przejrzałem materiały przygotowane przez 

Prezesa Szymczaka. Wszystkie działania zarządcze są wskazane i należy je wprowadzać. 
Jednak bez adekwatnych środków, które będą pokrywały koszty procedur żadne cuda zarządcze 

nie uzdrowią sytuacji. W takiej sytuacji jak nasz szpital, jest większość szpitali. Ja już 
wnioskowałem, by bliżej czerwca ze wspomaganiem Zarządu szpitala, przygotować 
pogłębioną analizę, czy w tym roku i w jaki sposób będziemy musieli szpital wspomóc. My 

musimy dzisiaj wyjść z jednym przeświadczeniem: szpital bez pomocy właściciela sobie nie 

poradzi.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – jeżeli chodzi o pozycję - koszty lekarskie to w 2019 

roku zwiększyła się koszty lekarskie o 200.000 zł w stosunku do 2018 roku. Czyli była 

podwyżka wynagrodzeń lekarskich? 

 

P. R. Hybki - lekarze negocjowali kontrakty na koniec roku i należy domniemywać, że 

wynegocjowali stawki wyższe.  

 

Radny St. Martuzalski - wynagrodzenia średniego personelu również znacząco wzrosły. 

 

Radna E. Kostka - ile wyniosła strata netto Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie za rok 2018 

na podstawie sprawozdania finansowego, które powinno być zatwierdzone na koniec marca 

tego roku?  

 

P. R. Hybki – sporządzone do końca marca, a zatwierdzone do końca czerwca. Sprawozdanie 

zostało przedłożone Zarządowi Powiatu. Prawie 4,6 mln zł strata. Nie jestem przygotowana co 

do szczegółów. Miałam przyjść z danymi za pierwszy kwartał. 

 

Radny M. Walczak - tak jak powiedziałem ostatnio punkt widzenia zależy od punktu 

siedzenia. Pamiętamy, kiedy Starostą był Bartosz Walczak, a prezesem Marcin Jantas to wynik 

był nawet na plusie. 

 

P. R. Hybki - nie mam każdego roku w głowie. Jedyny dodatni wynik finansowy był w roku 

2011 lub 2012. Co do wielkości strat w poszczególnych latach to nie odpowiem.  

 

Radny M. Walczak – ja mówię o wyniku przed amortyzacją. Po prezesie Jantasie wszyscy 

"jechali", że robi stratę, że to jego wina. Władza się zmieniła i teraz role się odwróciły. Zarząd 

musi się tłumaczyć ze straty trzykrotnie większej. Tak czy nie?  

 

P. H. Szymczak, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - liczby mówią same za 

siebie. Jednak była sytuacja, że prezes sprzedał nieruchomości.  

 

Radny M. Walczak – ale to była różnica księgowa. 

 

P. H. Szymczak, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – można to sprawdzić. 
Teraz po trzech tygodniach mogę powiedzieć mojego przewodniczenia Spółce mogę 
powiedzieć dlaczego w 2012 roku był zysk. Gdy byłem w Radzie Nadzorczej tego nie 

wiedziałem. Naciskaliśmy, że nie może być straty. Teraz już wiem. Zarządzanie spółka wtedy 

było prawidłowe. Jeden minus był taki, że było ręczne sterowanie. Spowodowało to awanturę 
lekarzy, kierowników, ordynatorów. Należy podziękować Głównej Księgowej, bo cały czas 

jest wykonywana ogromna praca. Zbieranie danych dotyczących kosztów rodzajowych oraz 

podzielonych na oddziały. Na SOR w miesiącu marcu wynosi 300 tys zł. Oddział wewnętrzny 



jest na przykład na plusie. Zaniechane przez prezesa Jantasa, to sprawa kontroli procesu 

leczenia, czyli czy leczenie jest kosztowe czy nie. Pani Adela z Pleszewa to kontrolowała i te 

straty były niwelowane. Mój kierunek zarządzania będzie szedł w tym kierunku, kalkulacja 

kosztów i zasobów, czyli dokładna analiza kosztów leczenia. Są to sprawy bardzo delikatne. 

Prezentacja stanowią załączniki nr 8 do protokołu. 

 

Radny St. Martuzalski - dajemy dzisiaj Prezesowi zielone światło. Chcemy żeby szpital 

dobrze funkcjonował. Dzisiaj materiały są dość ogólne. Debatę należy przygotować w miesiącu 

czerwcu. Czy już szpital wie, jaki procent z tytułu uzyskania akredytacji? Akredytację 
otrzymaliśmy w zeszłym roku we wrześniu jak jeden z niewielu szpitali w Wielkopolsce 

i Polsce. 

 

P. H. Szymczak, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – spodziewamy się 
ok. 0,5%. 

 

Radny St. Martuzalski - czyli 0,5% możemy do kontraktu dodać na poziomie 35 mln zł, 

wzrost nieznaczny. Dzisiaj mówimy o stracie za 2017-2018, że ona rośnie. To już jest historia. 

To co jest istotne, dlaczego Szpital Powiatowy w Jarocinie, bardzo zbliżony do szpitala 

w Krotoszynie mamy ryczałt o ok. 10 mln zł mniejszy. Przy wprowadzeniu ryczałtu obliczano 

go na poziomie kontraktu z 2015 roku. Chcę wskazać dlaczego prezes będzie się borykał 

z problemami finansowymi, bo ryczałt został obliczony na bazie roku 2015 plus nadwykonania. 

 

P. H. Szymczak, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – mamy ten problem, który 

pochodzi z lat poprzednich. Na radzie dyrektorów, których powołałem była dyskusja na temat 

SOR, czyli tzw. wąskiego gardła. Próbujemy ten problem rozwiązać. Powstały pomysły wśród 

naszego zespołu aby powstały pododdziały jednego dnia na oddziale wewnętrznym i na 

oddziale chirurgii po to, aby pacjenci, którzy wymagają badań a nie są w stanie wymagającym 

opieki są w ciągu dnia badani i następuje stwierdzenie do dalszego leczenia szpitalnego lub do 

domu. Chcemy strumień pacjentów ukierunkować i zwolnić SOR z generowania kosztów. 

Chcemy zmiany zarządzania SORem. Drugi problem, z którym chcę się zmierzyć to oddział 

ortopedii. Mam duże wątpliwości co doi tego, że operator uzyskuje 50% środków z danego 

zlecenia, co powoduje, że dopłacamy do komercyjnych usług. Tu też jest źle ustawiona sprawa 

zarządzania tym oddziałem i chcę to zmienić na korzyść szpitala. W mojej polityce 

prowadzenia szpitala celem jest by wszyscy identyfikowali się z całym szpitalem. Regulamin 

wynagrodzeń i pracy jest przeżytkiem bo pochodzi sprzed funkcjonowania Spółki. Powinien 

zawierać nie tylko sprawy płacowe, ale również dyscyplinujące pracowników.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - było zaplanowane spotkanie starostów z panią dyrektor 

NFZ z Poznania, ale zostało przełożone. Na spotkaniu z panią dyrektor każdy ze Starostów 

otrzyma projektowany ryczałt na poszczególne szpitale. Być może w maju będziemy wiedzieć 
na czym stoimy. Sytuacja szpitala jest nieciekawa. Najbardziej martwi nas utrata płynności tej 

gotówkowej. Nikt nie będzie chciał współpracować ze szpitalem, który nie ma płynności 

finansowej. Szpital sporządza dla nas sprawozdanie miesięczne. Wydatkię kontrolujemy na 

bieżąco.  

 

Radna E. Kostka – mam prośbę - czy możemy wrócić do slajdu „struktura zadłużenia”? Mamy 

pokazane, że do szpitala na dzień 31 marca br. mamy zadłużenie ogółem ponad 25 mln zł. 

Zgodnie art. 233 § kodeksu spółek handlowych, jeżeli zadłużenie przekracza 50% kapitału 

zakładowego a kapitał zakładowy spółki wynosi ok. 40 mln zł. Takie dane mam z KRS. To w 



związku z tym czy był złożony i w jakim terminie wniosek do Zarządu, czyli zgromadzenia 

wspólników i czy podjął uchwałę o dalszym istnieniu szpitala i w jakim terminie?  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – jeszcze nie doszliśmy do tego momentu. Mamy opinie 

biegłego rewidenta, którą musimy przedstawić.  To nie jest na dzisiejszy punkt. Tam jest 

opisana ta cała sytuacja. Nie wiele le nam brakuje, ale to nie jest jeszcze ten moment. 

 

Radna E. Kostka – to jest bardzo ważna kwestia. Taka procedura powinna być zachowana 

jeżeli chodzi o zadłużenie i kapitał zakładowy Spółki. Taka uchwała powinna być podjęta. 

 

P. H. Szymczak, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – poprawimy tą sytuację. 
Spływają dane odnośnie zamknięcia miesiąca.  

 

Radna E. Kostka – przy założeniu, że prognozowana strata w szpitalu w 2019 roku wyniesie 

ponad 7 mln zł a koszt amortyzacji wyniesie ok. 2 mln zł. do zbilansowania będzie brakowało 

ok. 5 mln zł. W związku z tym mam pytanie czy i kiedy będziemy aktualizować budżet powiatu, 

żeby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie bieżące szpitala? 

 

P. H. Szymczak, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – chcę jeszcze popracować, 
ponieważ bilans na dzień 31 marca mam od piątku. Pani Główna Księgowa przedstawiła plan 

finansowy do końca roku. Jest on obarczony ryzykiem odnośnie wiarygodności. Jest dużo 

zmian finansowych i zmian przepisów Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Od 1 lipca ma być zmiana wyceny. Otrzymamy dodatkowo 600 tys zł dopłat 

w związku z tymi zmianami. Jest duże ryzyko, żeby dokładny plan zrobić na przyszłość, czyli 

do końca roku. Postaram się w miarę precyzyjnie uwzględnić wszystkie czynniki. Zamierzam 

inaczej podejść do kontraktów z lekarzami. Nie czekać do końca roku, kiedy wygasną tylko 

wcześniej prowadzić negocjacje.  

 

Radny M. Walczak - o ile wzrosły kontrakty lekarzy w zeszłym roku w porównaniu do 2017 

r.?  

 

P. R. Hybki – nie mam danych w tej chwili.  

 

Rady J. Zegar - byliśmy poinformowani w ubiegłym roku i były negocjacje. Prezes zapewniał, 

że dużo zyskał i że szpital idzie do przodu. Przewodniczący też powiedział, że były negocjacje 

i idzie dobrze.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - do pewnego czasu szło dobrze i dlatego tak jest jak 

jest. 

 

Radny St. Martuzalski - z tego co wiem za akredytację Narodowy  Fundusz Zdrowia mógłby 

dać do 1,5%. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – nam tyle NFZ nie da, bo nie mamy pełnej akredytacji. 

 

P. R. Hybki - przeszliśmy najniższą punktację i w najniższym progu. Automatycznie 

otrzymaliśmy najniższy próg jaki NFZ może przekazać. 
 

 



Radny St. Martuzalski – pan Prezes dobitnie wskazuje jakie cele chce osiągnąć. Kontrakty z 

lekarzami to 70-80% kosztów. Czy w planach Prezesa jest renegocjowanie tych kontraktów i 

umów o pracę? Jeżeli mamy mówić o oszczędnościach, to tylko w tej strukturze kosztów. 

Prezes również jasno wskazał, w sytuacji jaka jest z płatnikiem, czyli NFZ, że pozyskanie 

pomocy z powiatu jest głównym elementem, który spowoduje, że szpital będzie mógł 

normalnie funkcjonować. 
 

P. H. Szymczak, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – obecnie dokładnie 

analizuję umowy. Jeszcze nie podjąłem decyzji. Niektóre umowy wygasają. Zamierzam ogłosić 
konkursy. Są dwa oddziały, które są zarządzane przez operatorów. W zupełnie inny sposób niż 
pozostałe oddziały. NZOZ np. świadczy usługi na rzecz oddziału wewnętrznego. Wszystko 

trzeba spokojnie przeanalizować.  
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – my radni również musimy usiąść i postawić sobie 

pytanie do jakiej kwoty jesteśmy w stanie pomagać. Koszty lekarskie wzrastają. Dwa oddziały 

zostawimy i będzie nas stać. Nie patrzy się na szpital jako ogólne dobro. Nie możemy 

wszystkiego zostawić i walczyć tylko o szpital.  

 

Radny K. Matuszak - sprzedamy udziały, o co nam chodzi? O jedno miejsce w Radzie 

Nadzorczej? 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – to jest prywatne zdanie. Ja sobie nie wyobrażam. 

 
P. L. Czechak, Starosta Jarociński -  gminy dotują szpitale bez udziałów, uważając że jest to 

wspólne dobro. W Słupcy każda gmina dokłada do rozbudowy szpitala. 

 

Radny St. Martuzalski - jak można się zastanawiać do jakiej kwoty pomagać. Prawda jest 

taka, że płatnik nie płaci, udaje że płaci. Pytanie czy są jakieś wiadomości odnośnie nowej 

wyceny procedur? W jakim procencie ona wzrośnie? O ile wzrosną wyceny procedur? Czy 

chociaż o koszty, jakie wzrosły. Jeśli wzrosną, to skończy się problem z dofinansowaniem 

szpitala. My tymi środkami finansujemy budżet państwa.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - jeśli chodzi o ryczałty to są to projekty. W tych 

projektach akredytacja plus wycena na podstawie poprzedniej analizy to nie będzie więcej niż 
ok. 1 mln zł. Na pewno powiat będzie musiał wspierać szpital, ale szpital będzie również musiał 

zwiększyć swoje dochody. Wiele szpitali osiąga te dodatkowe dochody wyższe. Trzeba się 
zastanowić nad analizą SOR-u czy tych nierentownych oddziałów. Wszystko trzeba 

zbilansować. Ostatnio mamy nawet chętnych do pracy w naszym szpitalu. Wiedzą, że stawki 

mamy dość duże i wiedzą ile u nas jest pracy. Najgorsze jest, że brakuje w szpitalu gotówki. 

Na przełomie lat rosły w dużym tempie kontrakty lekarskie. NFZ widzą, że podnoszą ryczałt, 

a my zamiast podnieść standard to przeznaczamy na wynagrodzenia, a to nie o to chodzi.  

 

P. R. Hybki - ryczałt jest tak skonstruowany, że otrzymujemy środki na te oddziały, które są. 
Każde zamknięcie oddziału powoduje zerwanie warunków umowy z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. 

 

P. H. Szymczak, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – przez trzy tygodnie 

zauważyłem, że jest ogromny potencjał w szpitalu, ale musi być inaczej zarządzany. Te zmiany, 

żeby nastąpiły potrzebny jest czas. Efektów można oczekiwać w przyszłym roku.  

 



P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - jestem zadowolony ze spotkania Prezesem. Po trzech 

tygodniach jest konkretna diagnoza. Pokazuje mocne i słabe strony. Widzimy że to nie jest 

człowiek z przypadku. Dlaczego nie udziały dla Gminy Jarocin? Bo jeden procent udziałów dla 

tego pana z góry, to będzie 100% właściciel. Nie chcę stracić niezależności szpitala. 

Radny K. Matuszak – chodzi o to, że tracimy 12.500 zł dziennie, 500 zł na godzinę.  
 

Radny M. Walczak – w sierpniu 2018 r. w informatorze powiatowym był artykuł mówiący 

o tym, że szpital wychodzi na prostą. Można wyczytać o naprawie finansów i nowym sposobie 

zarządzania.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – nowy Prezes jest od trzech tygodni. Zamykamy 

pewien etap.  

 

P. H. Szymczak, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” – dziękuję, że Rada 

zdecydowała się na realizacje inwestycji i została zakończona. 

 

Radny St. Martuzalski – udało nam się zrobić przez dwa lata coś, co było nie do nie zrobienia 

przez tyle lat. Powinniśmy być z tego dumni. Sytuacja finansowa po stronie zarządczej na tyle 

się poprawiła, że można optymistycznie spojrzeć do przodu. To o czym mówię od początku, 

bez znaczącego podniesienia ryczałtu, bez względu na to kto zarządza i kto będzie zarządzał, 

przy najlepszym zarzadzaniu w służbie zdrowia nie jest w stanie osiągnąć pozytywnego 

wyniku, Te 10%, gdyby ryczałt był większy o 10% nie byłoby dzisiaj straty.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - dziękuję. Zamykam dyskusję. Informacje zostały 

przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

Ad. pkt. 6.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - pozyskiwanie dotacji w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014 - 2020 na rzecz Powiatu Jarocińskiego.  

Proszę o zabranie głosu pana Mirosława Drzazgę, Członka Zarządu Powiatu. 

 
Radny M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – na początku informuję, że we wszystkich 

naszych szkołach nastąpiła klasyfikacja uczniów, którzy przystępują do matur. Ponadto 

27 kwietnia zostanie zawieszony strajk w naszych szkołach. Przedstawię w formie prezentacji 

multimedialnej pozyskiwanie dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego WRPO 2014 - 2020 na rzecz Powiatu Jarocińskiego. Prezentacja stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. Jest realizowany jeszcze jeden projekt w ramach porozumienia 

z  Ministrem Edukacji Narodowej. Jest to kompleksowy program wsparcia dla rodzin „Za 

życiem”. Program realizowany jest w okresie pięcioletnim. Łącznie pozyskaliśmy kwotę 
416.520 zł. Projekt omówi koordynator projektu z Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie pani 

Anna Kaczmarek. 

 

P. A. Kaczmarek – przedstawiła realizację projektu wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - dziękuje bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych 

pragnie zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania? Otwieram dyskusję. 
 



Radny St. Martuzalski - z prac poprzedniego Zarządu Powiatu wiem, że jeżeli chodzi 

o rozliczenie projektów unijnych kwota 1,8 mln zł w ubiegłym roku nie była rozliczona. Czy 

te projekty zostały już całkowicie rozliczone? 

 

Radny M. Drzazga - są niekiedy organizowane przetargi, które nie spełniają wymogów. 

Dyrektorzy i nauczyciele musieli dokonać weryfikacji. Niektóre przetargi trzeba było 

unieważnić i wywoływać nowe przetargi. Udało się uzyskać przedłużenie umów jeżeli chodzi 

o Urząd Marszałkowski. Nie było przypadku, żebyśmy nie wydatkowali środków. Pieniądze 

nie zostały oddane do Urzędu Marszałkowskiego. Nie ma żadnych problemów z rozliczeniem. 

Mamy dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Uzyskaliśmy nawet pochwałę, że gdyby 

wszystkie samorządy tak współpracowały w zakresie realizacji projektów, to by im się świetnie 

pracowało. Powiat nie dokładał żadnych środków. Mamy wkład własny, ale  w ramach wkładu 

jest wynajem pomieszczeń, korzystanie z naszych sal, pracowni. Pieniądze wpłynęły. Były 

opóźnienia, ale nie zawsze przetargi spełniały oczekiwania. Jeżeli chodzi o realizację kolejnych 

trzech projektów mamy informację, że środki będą wpływały bardziej systematycznie. Jeżeli 

chodzi o projekt „Za życiem”, przewalczyliśmy go. Wiele powiatów zrezygnowało, bo 

wymagał on wiele pracy. Na szczęście udało się nawiązać współpracę z dyrektorem ZSS. 

Widząc zadowolenie uczestników, rodziców dzieci to uważam, że opłacało się.  
 

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

przyjęta.  

 

Ad. pkt. 7.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej przez 

Radę Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-

sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Radny J. Jędraszczyk – przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które jest 

załącznikiem do projektu 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 

przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej przez Radę Powiatu 

Jarocińskiego. 

 

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

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, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar 

 

IX/67/19 

 



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

Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

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

uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Przypominam, że uchwałą Nr I/8/18 z dnia 

22 listopada 2018 r. Rada Powiatu Jarocińskiego określiła, że Komisja Rewizyjna Rady 

Powiatu Jarocińskiego liczy 5 członków. Z uwagi na to, że mandat radnego Henryka 

Szymczaka – członka Komisji Rewizyjnej wygasł. podjęcie uchwały jest zasadne. Proszę 
o zgłaszanie kandydatur. Czy ktoś zgłasza deklarację w pracy Komisji Rewizyjnej? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - proponuje kandydaturę radnego Tomasza Bandyka. 

Mamy sytuację, że brakuje nam jednego radnego. Nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji komisarza 

wyborczego o wstąpieniu nowego radnego w miejsce wygaszonego mandatu. Mam nadzieje, 

że pan Tomasz wyrazi zgodę. 
 

Radny T. Bandyk – przyjmuję. 
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – radny Tomasz Bandyk wyraził zgodę. 
Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały za pomocą urządzeń elektronicznych 

w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego? 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 

zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego. 

 

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

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, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar 

 

IX/68/19 

 

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

Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego Pana 

Mirosława Drzazgi. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. W dniu 08 kwietnia 2019 r. wpłynęła rezygnacja 

Radnego Mirosława Drzazgi z członkostwa w Zarządzie z dniem 25 kwietnia 2019 r. 

W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka niebędącego jego 

przewodniczącym, rada powiatu podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu 

z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu 

jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały 

jest zasadne. Czy ktoś zabierze głos do projektu uchwały? 

 



Radny M. Drzazga - jest to moja decyzja. Nadchodzi taki czas, że trzeba podjąć taką decyzję. 
Nosiłem się z tym zamiarem już pół roku. Nie jest to nagła decyzja. Jest jeszcze tyle projektów 

do zrealizowania. Ja w dalszym ciągu traktuje to jako swoją misje. Nie będę się uchylał od tego, 

żeby nie brać udziału nad tymi projektami. Zawsze byłem związany z oświatą. Nadal chcę 
kontynuować tą współpracę jako radny. Wchodzą nowe projekty, a jestem merytorycznie wnie 

zaangażowany, wiec nadal będę wspierał i doradzał. 

 

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 16 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym”..  

 

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

przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego Pana Mirosława Drzazgi. 

 

Wyniki głosowania ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Mirosław 

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

Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał 

Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar PRZECIW (1) Stanisław Martuzalski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Lidia Czechak 

 

IX/69/19 

 
P. L. Czechak, Starosta Jarociński – jako Zarząd chcieliśmy podziękować panu Mirosławowi 

Drzazdze za zaangażowanie w pracę nie tylko tego Zarządu. Pan Drzazga był pracownikiem 

Starostwa od grudnia 2010 z jedną miesięczną przerwą. Przykro jest nam się żegnać ze względu 

na to, że wsparcie merytoryczne i pod względem wykształcenia, doświadczenia oraz 

zaangażowania było na najwyższym poziomie. Współpraca była zaszczytem. Serdecznie 

dziękujemy. 

 

Radny M. Drzazga – chciałem serdecznie podziękować za współpracę. Bez współpracy ze 

wszystkimi pracownikami oraz z Radą trudno by było podejmować decyzje. Oprócz tego, że 

dziękuję, chciałbym państwa przeprosić. Niekiedy człowiek wypowiada słowa, zdania, których 

później żałuje. Jeśli kogokolwiek kiedykolwiek uraziłem to chciałbym przeprosić. Jestem 

wzruszony. 9 lat przeleciało nie wiadomo kiedy. Nie uchylam się od współpracy, posiadam 

doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych skierowanych do placówek 

oświatowych  i merytoryczną wiedzę w zakresie oświaty. Liczę się z tym, że dwa dni 

w tygodniu spędzę w pracy. Bardzo dużo pracy jest z projektami, w które wchodzimy. Ktoś 
przejmie moje obowiązki i poczuwam się, by nową osobę wprowadzić.  
 

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

Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego. Projekt 

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

nr 14 do protokołu. Zgodnie § 64 i 65 Statutu Powiatu Jarocińskiego w skład Zarządu wchodzą: 
Starosta, Wicestarosta oraz jeden Członek Zarządu; ze Starostą, Wicestarostą i pozostałymi 



członkami Zarządu nawiązuje się stosunek pracy w Starostwie Powiatowym na podstawie 

wyboru. W związku z przyjęciem rezygnacji członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego Pana 

Mirosława Drzazgi konieczne jest uzupełnienie składu osobowego Zarządu Powiatu. Rada 

wybiera członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Przystępujemy do wyboru 

Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne głosowanie na Członka Zarządu Powiatu. 

Przypominam, że Komisja Skrutacyjna zostanie powołana i będzie prowadziła swoją 
działalność na podstawie uchwały nr XV/81/04 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 stycznia 

2004 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi 

trzech radnych. Członkowie Komisji Skrutacyjnej na swym pierwszym spotkaniu wybierają 
spośród siebie przewodniczącego komisji. Wybory członków Komisji Skrutacyjnej 

przeprowadza prowadzący obrady sesji Rady Powiatu w głosowaniu jawnym, na każdego 

kandydata oddzielnie. Każdy radny może zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków 

Komisji. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy otrzymali 

w przeprowadzonym głosowaniu największą liczbę głosów „za”. 

Proszą o zgłaszanie kandydatur. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - zgłaszam kandydaturę radnego Karola Matuszaka jako 

członka komisji skrutacyjnej. 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czy radny wyraża zgodę? 

 
Radny K. Matuszak – zgadzam się. 
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - zgłaszam kandydaturę radnego Janusza Barańskiego.  

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czy radny wyraża zgodę? 

 

Radny J. Barański – zgadzam się.  
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - zgłaszam kandydaturę radnego Juliana Zegara 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czy radny wyraża zgodę? 

 

Radny J. Zegar – zgadzam się.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – stwierdzam, że zgłoszono trzech kandydatów 

Karola Matuszaka, Janusza Barańskiego, Juliana Zegara. Kto jest „za” takim składem komisji? 

brak radnego Teodora Grobelnego. 

 
Głosowano w sprawie: wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie Karola Matuszaka, Janusza 

Barańskiego, Juliana Zegara.  

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

NIEOBECNI: 0 

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

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, 

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

Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian ZegarBRAK GŁOSU (1)Teodor 

Grobelny 



P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – proszę komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się. 
Ogłaszam w tym celu 5 minutową przerwę. 
 

Radny K. Matuszak - przewodniczący komisji skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania. 

Przypominam, że Rada uchwałą Nr I/1/18 ustaliła sposób tajnego głosowania w sprawach 

osobowych Rady Powiatu Jarocińskiego oraz Zarządu Powiatu Jarocińskiego, według 

następujących zasad: 

1) Karty do głosowania przygotowuje Komisja Skrutacyjna opatrując je pieczęcią Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na 

sali.  

2) Na karcie do głosowania umieszcza się nazwiska i imiona osób, których ma ono dotyczyć 
w porządku alfabetycznym.  

3) Obok nazwiska umieszcza się 3 kratki – głos „za”, głos „przeciw”, głos „wstrzymujący się”.  

4) Postawienie znaku „X” w danej kratce oznacza oddanie głosu „za” lub „przeciw” lub 

„wstrzymującego się” na danego kandydata.  

5) Za nieważny uważa się głos: 

- postawienie znaku „X” w większej ilości kratek głos oddany „za” aniżeli liczba miejsc 

mandatowych,  

- nie umieszczenie znaku „X” w żadnej z kratek przy kandydacie,  

- postawienie znaku „X” i skreślenie nazwiska,  

- skreślenie nazwiska,  

- na kartce przedartej całkowicie lub wielokrotnie,  

- zawierający dopiski i inne skreślenia.  

- na kartce bez pieczęci Rady Powiatu Jarocińskiego lub innej niż obowiązująca w danym 

głosowaniu.  

6) Jeżeli głosowanie tajne nie przyniosło rozstrzygnięcia głosowanie powtarza się aż do 

uzyskania skutku.  

7) Jeżeli dwóch kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów „za”, głosowanie powtarza się 
w stosunku do tych kandydatów, aż do uzyskania skutku.  

1. Głosowanie tajne odbywa się w miejscu zapewniającym warunki tajności.  

2. Karty do głosowania po dokonaniu głosowania przez Radnego umieszczane są w urnie.  

Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna umieszcza karty w opieczętowanej pieczęcią 
Rady Powiatu Jarocińskiego kopercie i wraz z protokołem dotyczącym głosowania stanowią 
załącznik do protokołu z obrad sesji 

 

Proszę panią Starostę o zgłaszanie kandydatur. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - rekomenduję kandydaturę radnego Stoleckiego. Proszę 
o poparcie. Jest to dobra kandydatura. Radny Stolecki zastąpi obecnego członka Zarządu. Z 

wykształcenia jest nauczycielem. Przez dwie kadencje jest Przewodniczącym Komisji Edukacji 

i Kultury. Ma duże poparcie społeczeństwa ze względu na wysoki wynik wyborczy. Proszę 
o poparcie kandydatury. Przy wsparciu, które deklarował ustępujący członek Zarządu 

stworzymy dobry zespół Zarządu Powiatu. 

 

Radny K. Matuszak - uważam listę za zamkniętą. Czy radny Mariusz Stolecki wyrażą zgodę? 

 

Radny M. Stolecki - wyrażam zgodę. 
 

 



P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – ogłaszam przerwę w celu przygotowania kart do 

głosowania.  

 

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

w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co oznacza, że quorum jest nadal zachowane a Rada 

jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. Proszę przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania. 

 

Radny K. Matuszak - po wyczytaniu kolejno nazwisk radnych rozdam karty do głosowania, 

następnie radni za osłoną oddadzą głos i wrzucą kartę do urny. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – na czas liczenia głosów i sporządzenia protokołu 

z głosowania zarządzam 10 minut przerwy. 

 
Po przerwie. 

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

jest nadal władna do obradowania, ponieważ zachowuje quorum. Proszę Przewodniczącego 

Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania i odczytanie protokołu z posiedzenia 

komisji. 

 

Radny K. Matuszak – przedstawił protokół komisji skrutacyjnej Protokół stanowi załącznik 

nr 15 do protokołu. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na IX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego do 

przeprowadzenia tajnego głosowania 

Komisja w składzie: 
1. Karol Matuszak - Przewodniczący 

2. Janusz Barański - Członek 

3. Julian Zegar - Członek 

po przeprowadzeniu tajnego głosowania w dniu 25 kwietnia 2019 r. na Członka Zarządu 

Powiatu stwierdziła, co następuje: 

1. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, co stanowi quorum niezbędne do dokonania 

wyboru. 

2. Na członka Zarządu Powiatu zgłoszono następującego kandydata: 

- Mariusz Stolecki 

Na kandydata Mariusza Stoleckiego oddano głosów 17, w tym głosów ważnych:17, 

nieważnych:0 

W wyniku tajnego głosowania kandydat otrzymał następującą ilość głosów: 

-  Mariusz Stolecki – 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się” 

 Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Członkiem Zarządu Powiatu 

został wybrany: Pan Mariusz Stolecki. 

Do przebiegu głosowania nie zgłoszono uwag. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – informuję, że na podstawie wyników głosowania 

należy podjąć uchwałę stwierdzającą wybór członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego. Projekt 

uchwały został załączony w programie eSesja. 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 17 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta 15 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 



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

stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego. 

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

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

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, 

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

Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (1)Teodor 

Grobelny 

IX/70/19 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – panie Mariusz Stolecki, członku Zarządu powiatu 

gratuluję wyboru. 

 
Radny M. Stolecki - dziękuję za ogromne głosy poparcia. Pani Staroście dziękuję za 

nominację. Cieszę się , że będziemy mieli okazje współpracować. Na moje barki spadnie dużo 

obowiązków pana Mirosława Drzazgi. Wiem, że to osoba niezastąpiona, ale mam nadzieję że 

tak jak zadeklarował pomoże, wprowadzi i wszystko będzie funkcjonowało tak jak dotychczas. 

Jeżeli chodzi o szkoły, nie możemy mieć żadnych zastrzeżeń.  
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – witamy w zespole. 

 

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

Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Pana Patryka Kulkę dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Czy ktoś pragnie 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 16 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie. 

 

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

rozpatrzenia skargi na Pana Patryka Kulkę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie oraz Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

Wyniki głosowania ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, 

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

Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2) Teodor Grobelny, Mateusz 

Walczak 

 

IX/71/19 

 



Ad. pkt. 12.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Czy ktoś pragnie 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 16 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie. 

 

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

rozpatrzenia skargi na Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

 

Wyniki głosowania ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, 

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

Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2)Teodor Grobelny, Mateusz 

Walczak 

 

IX/72/19 

 

Ad. pkt. 13.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pracowników Starostwa Powiatowego, 

jednostek organizacyjnych powiatu, Pana Patryka Kulkę dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

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

stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Czy ktoś pragnie 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 16 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie. 

 

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

rozpatrzenia skargi na pracowników Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych 

powiatu, Pana Patryka Kulkę dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

oraz Pana Janusza Krawca dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

 

Wyniki głosowaniaZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, 

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



Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2)Teodor Grobelny, Mateusz 

Walczak 

 

IX/73/19 

 

Ad. pkt. 14.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na pana Henryka Szymczaka, Prezesa Zarządu 

Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o. Projekt uchwały został udostępniony radnym 

w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Czy ktoś pragnie 

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

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

rozpatrzenia skargi na pana Henryka Szymczaka, Prezesa Zarządu Spółki "Szpital Powiatowy 

w Jarocinie" Sp. z o.o. 

 

Wyniki głosowania ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, 

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

Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2) Teodor Grobelny, Mateusz 

Walczak 

 

IX/74/19 

 

Ad. pkt. 15.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie OPUS za 2018 

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

stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Czy ktoś pragnie zabrać głos do projektu uchwały? Nie 

widzę. Proszę o opinię Komisji. 

 

Radny T. Bandyk, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

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

 



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

przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie OPUS za 2018 rok. 

 

Wyniki głosowania ZA: 17, PRZECIW: 0, 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 BRAK GŁOSU (1) Mateusz 

Walczak 

IX/75/19 

Ad. pkt. 16.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu jarocińskiego w 2019 roku. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie 

e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Czy ktoś pragnie zabrać głos do 

projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji. 

 

Radny K. Matuszak – chciałem tylko powiedzieć, że byłem w szpitalu w Pleszewie i tam 

apteka funkcjonuje. Działa na zasadzie Stowarzyszenia. Uważam, że przy szpitalu apteka 

powinna być.  
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – nie ma takiej możliwości. Poinformowano nas, że apteka 

może być w najbliższym położeniu ponad 100 m.  

 

Radny St. Martuzalski – dokładnie. Ponadto musiałoby być wyodrębnione pomieszczenie 

z osobnym pomieszczeniem. Generowałoby to kolejne koszty. 

 

Radny T. Bandyk, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

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

 

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

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarocińskiego w 

2019 roku 

 

Wyniki głosowania ZA: 17, PRZECIW: 0, 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 BRAK GŁOSU (1) Mateusz 

Walczak 

 

IX/76/19 

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. Projekt uchwały został udostępniony radnym 

w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Czy ktoś pragnie 

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

 

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

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

P. T. Bandyk, Wiceprzewodniczący komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 

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 17 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: 17, PRZECIW: 0, 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 ZegarBRAK GŁOSU (1) Mateusz 

Walczak 

 

IX/77/19 

 

Ad. pkt. 18.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 

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

stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Projekt uchwały był szeroko omawiany na posiedzeniach 



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

Komisji. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

 

P. T. Bandyk, Wiceprzewodniczący komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. zaopiniowała projekt 

uchwały pozytywnie. 

 
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 17 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: 17, PRZECIW: 0, 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 BRAK GŁOSU (1)Mateusz 

Walczak 
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Ad. pkt. 19. 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 – Klub Radnych Ziemi Jarocińskiej złożył w dniu dzisiejszym interpelację. 
 

Ad. pkt. 20. Wnioski i oświadczenia radnych.  

Nie było. 

 

Ad. pkt. 21. Wolne głosy i wnioski. 

Nie było. 

 

 

 

 

 



Ad. pkt. 22. Komunikaty. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przypominam o złożeniu oświadczenia 

majątkowego.  

 

Ad. pkt. 23. Zakończenie obrad. 

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

obrady IX Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 17.50. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
 

 

Protokołowała :  

 

E. Wielińska 

 

 


