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Protokół nr XIV/19 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 
odbytej w dniu 30 lipca 2019 r. w godz. od 10:00 do 10:20 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, p. 30  
 

*    *    *  
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – otwieram obrady XIV sesji VI kadencji Rady 

Powiatu Jarocińskiego zwołanej w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu. Stwierdzam, że na podstawie listy 

obecności, że na ustawową liczbę 19 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych i wobec tego Rada 

jest władna do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał. Listy obecności stanowią 

załączniki nr 1 i 2 do protokołu. Nieobecni radni: Barański Janusz, Borkiewicz Agnieszka, 

Kostka Elżbieta, Martuzalski Stanisław, Szałkowska Hanna, Walczak Mateusz. 

 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu został 

Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji w programie e-sesja.  

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła 

porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu. 

Ogłaszam przerwę w obradach, w trakcie, której posiedzenie odbędzie Komisja Budżetu 

i Rozwoju w celu zaopiniowania projektu uchwały przewidzianej w porządku obrad dzisiejszej 

sesji. 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – po przerwie Rada jest nadal władna do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad.pkt.2.  
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 stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. Projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu Komisji w przerwie sesji. 

Otwieram dyskusję.  

 

Radny J. Zegar – wysłuchałem panią Starostę na komisji, czyli Jaraczewo dołoży w przyszłym 

roku?  

 

P. Starosta, L. Czechak – tak. Jeżeli Gmina Jaraczewo nie dołoży, wtedy będzie decyzja 

Państwa radnych, ponieważ ten most na pewno nie będzie mógł być użytkowany przez maszyny 

rolnicze. Musimy się z tym liczyć, ze byłaby to niedogodność dla mieszkańców Cerekwicy oraz 

innych mieszkańców, którzy tam przejeżdżają. Jeżeli nie będzie partycypacji wtedy poproszę 

o decyzję Państwa radnych czy decydujemy się na realizację tego mostu. 

 

Radny J. Zegar - sami będziemy musieli, 

 

P. Starosta, L. Czechak –nie. Pieniądze z Ministerstwa nam nie przepadają plus Gmina 

Jaraczewo podtrzymuje partycypację w 50%, zależy im, żeby następny przetarg się odbył, bo 

może wydłużenie terminu spowoduje, że wtedy partycypacja w kosztach będzie mniejsza.  
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Ale zobowiązali się do partycypacji w 50% tej kwoty, która będzie brakować oprócz tej kwoty 

z Ministerstwa.  

 

Radny T. Grobelny - na ten rok gmina Jaraczewo podjęła uchwałę o przekazaniu powiatowi 

184 tys. zł, 300 tys. zł ministerstwo. Muszę powiedzieć, że etapowanie tego zadania jest 

niedogodnością dla mieszkańców, w przypadku mostu nie da się, żeby pół mostu zrobić  

i po nim przejeżdżać., Objazd będzie wyznaczony.  We wrześniu rozpoczniemy, a skończymy 

w przyszłym roku w czerwcu. 

 

P. Starosta, L. Czechak – liczymy na to, że skończymy w styczniu, w lutym. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Czy ktoś jeszcze zabierze głos do projektu uchwały? 

Nie widzę! Proszę o opinie Komisji: 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

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: 13, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 6, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

za (13)Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, 

Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Jan 

Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar 

BRAK GŁOSU (6) 

Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Hanna 

Szałkowska, Mateusz Walczak 

XIV/114/19 

 

Ad.pkt.3. Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Ad.pkt.4.Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad.pkt.5. Interpelacje i zapytania radnych. 

Między sesjami wpłynęły dwie interpelacje od radnej Elżbiety Kostki. Interpelacje są 

podłączone w systemie E – sesja.  

 

Ad.pkt.6. Komunikaty. 

J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – następna sesja odbędzie się 29 sierpnia o godz.  15:00.  

 
P. Starosta, L. Czechak – chciałam serdecznie podziękować radnym, którzy przybyli na sesję 

nadzwyczajną.  

14 sierpnia po raz drugi organizujemy koncert Patriot rock wspólnie z obchodami Wojska 

Polskiego na terenie jednostki wojskowej. 
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18 sierpnia wspólnie z panem Burmistrzem Adamem Pawlickim organizujemy dożynki gminno 

– powiatowe w Radlinie. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie na jedno i drugie wydarzenie 

zapraszam.  

 

 

Ad.pkt.7.Zakończenie obrad. 

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

obrady XIV Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 10.20. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 

 

 

Protokołowała :  

 

A.Przymusińska 

 

 

 

 

  

  


