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Protokół nr III/14 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. w godz. od 14:30 do 17:30 

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 

 

*** 

 

Ad.pkt.1 

Obrady III sesji Rady Powiatu Jarocińskiego otworzył i prowadził Przewodniczący Rady 

Powiatu, p. Karol Matuszak. Na wstępie powitał władze powiatu, pracowników Starostwa, 

zaproszonych gości, kierowników jednostek. Poinformował, że na ustawową liczbę 19 radnych, 

w obradach zgodnie z listą obecności uczestniczy 15 radnych, wobec tego Rada jest władna do 

obradowania i podejmowania prawomocnych decyzji. 

Nieobecny radny Leszek Mazurek oraz radny Przemysław Franczak.  

(Listy obecności radnych, zaproszonych gości, pracowników, stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do 

protokołu). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak - proszę o powstanie, aby minutą ciszy 

uczcić pamięć tragicznie zmarłego nadkomisarza Macieja Nawrockiego, naczelnika Wydziału 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. 

 

Minuta ciszy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – Szanowni Państwo otrzymaliście porządek. 

Ja mam tylko takie pytanie, czy na sali jest Pan radny elekt Mateusz Walczak? Jest. A czy jest Pan 

radny elekt Stanisław Martuzalski? Nie widzę. Szanowni Państwo, ja chciałem do porządku obrad 

wnieść poprawkę, w związku z pismem jakie dotarło na moje ręce od Pana radnego Rady Powiatu 

Jarocińskiego Mariusza Małynicza, o treści: „Z uwagi na nadmiar obowiązków związanych 

z pełnieniem funkcji prezesa „Zakładu Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie, składam 

rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego. Jednocześnie 

wyrażam chęć uczestnictwa w pracach Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.” W związku 

z powyższym proszę, aby wprowadzić do porządku obrad w pkt. 6: 

 projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie osobowym 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego, 

 w którym przegłosujemy rezygnację Pana radnego Mariusza Małynicza z członkowska w Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego, natomiast wszystkie pozostałe punkty jakby o 1 numer 

zejdą w dół.  W pkt. 7, to jest uzgodnione z panami radcami prawnymi, będą dwa projekty uchwał 

dotyczące członkowstwa w komisjach: Pana radnego elekta oraz deklaracji Pana radnego Mariusza 

Małynicza. Kto z Państwa radnych ma uwagi? Jeżeli nie ma uwag, to kto z Państwa radnych jest 

„za” porządkiem obrad z tą naniesioną poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Ja jeszcze 

pragnę stwierdzić, że na sali jest 15 radnych, a więc mamy quorum, możemy obradować. Dziękuję. 

Kto jest „przeciw”? Kto się „wstrzymał? Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła jednogłośnie przy 

15 głosach „za” następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Ślubowanie. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po II sesji Rady Powiatu. 
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5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o działalności w zakresie stanu bezpieczeństwa 

sanitarno – weterynaryjnego powiatu za III kwartały 2014 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie 

osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie 

osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego.  

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie 

osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 2015 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2015. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu Jarocińskiego. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie 

stwierdzenia wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Jarocinie. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2022. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2014 r.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. 

1/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego, 

2/ przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju. 

3/ dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie, 

4/ głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami. 

15. Uchwalenie Budżetu Powiatu na 2015 rok: 

1/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 

2/ przedstawienie opinii komisji, 

3/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

    - o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2015 rok, 

    - o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński. 

4/ przedstawienie wraz z uzasadnieniem, stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie 

opinii komisji, Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych, 

5/ dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie, 

6/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

16. Interpelacje i zapytania radnych.  

17. Wnioski i oświadczenia radnych.  

18. Wolne głosy i wnioski. 

19. Komunikaty. 

20. Zakończenie obrad. 

 

Ad.2.  

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – punkt 2 to ślubowanie Pana radnego elekta Mateusza 

Walczaka. Bardzo proszę wszystkich o powstanie.   

 

P. M. Walczak – uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 

Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności 
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Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych 

praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Przyrzekam. 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – pragnę pogratulować Panu radnemu Mateuszowi 

Walczakowi, bardzo proszę o zajęcie miejsca przy stole obrad.  

 

Ad.3.  

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – protokół z II sesji Rady Powiatu był wyłożony do 

wglądu w Starostwie Powiatowym, w Wydziale Organizacyjnym i Bezpieczeństwa – p. 22 od dnia 

24 grudnia 2014 r. w godzinach urzędowania. Stwierdzam, że do dnia dzisiejszego nikt z Państwa 

nie wniósł żadnych poprawek, a więc rozumiem, że Rada przyjęła protokół z obrad II sesji Rady 

Powiatu V kadencji.  

 

Ad.4.  

Starosta B. Walczak – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po II sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego V kadencji. W okresie między sesjami odbyły się dwa posiedzenia Zarządu 

Powiatu w Jarocinie dniu 17 grudnia oraz w dniu dzisiejszym, przed sesją.   

Sprawozdanie z działalności Zarządu stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Sprawozdanie z działalności Starosty stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – dziękuję, czy ze strony Państwa radnych są pytania 

do Pana Starosty, do sprawozdania, które przedstawił? Nie widzę. Dziękuję. 

 

Ad.5. 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o działalności w zakresie stanu bezpieczeństwa 

sanitarno – weterynaryjnego powiatu za III kwartały 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – otrzymaliście Państwo tą informację w materiałach 

sesyjnych. Myśmy awizowali już Powiatowego Lekarza Weterynarii, że ta informacja będzie 

przedstawiona Państwu na piśmie, że nie będziemy jej dzisiaj przedstawiać na sesji. Jeżeli ze strony 

Państwa radnych są pytania do tej informacji to bardzo proszę, bo jest na Sali Pani Joanna Drygała, 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii. Także bardzo proszę, jeżeli Państwo mają jakieś 

pytania. Nie widzę. Dziękuję pięknie. Dziękuję Pani Joannie Drygale za przygotowanie materiałów 

w bardzo krótkim terminie, bo w związku z tym natłokiem związanym z wyborami terminy były 

bardzo krótkim, także jeszcze raz dziękuję.  

 

Ad.6.  

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – Szanowni Państwo, w związku z rezygnacją Pana 

radnego Mariusza Małynicza z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, mam przed sobą projekt 

uchwały, Państwo również, dotyczący zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej. Ja mam 

takie pytanie, czy ktoś z Państwa radnych wyraża chęć pracy w Komisji Rewizyjnej? 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Radny Mateusz Walczak zgłosił się. 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – rozumiem, że Pan radny Mateusz Walczak. Czy są ze 

strony Państwa radnych inne propozycje? Nie widzę. Skoro Pan radny się zgłosił sam, to rozumiem, 

że się już nie będę pytał, czy wyraża zgodę, bo to jest zrozumiałe. Szanowni Państwo, projekt 

uchwały Państwo macie, „w związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się Pana Mariusza Małynicza 
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ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej. W jego miejsce powołuje się Pana Mateusza Walczaka.” 

Czy ze strony Państwa radnych są jeszcze zapytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku 

z powyższym, bardzo proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem 

projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. 

Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 15 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr III/25/14 

 

Ad.7. 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – Szanowni Państwo, kolejny punkt w porządku obrad 

to jest rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie 

osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. W tym punkcie zrealizujemy dwa projekty 

uchwały dotyczące dwóch radnych. W związku z faktem, że Pan radny Mariusz Małynicz 

zrezygnował z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, a radny winien pracować w dwóch komisjach. 

Pragnę zapytać się Pana radnego Mariusza Małynicza, w jakiej Komisji proponuje?  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Radny M. Małynicz – Panie Przewodniczący, tak, jak w piśmie proponuję Komisję Zdrowia 

i Spraw Społecznych.  

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – Państwo mają projekt uchwały przed sobą.  

 

Radny M. Małynicz – chciałbym też zgłosić do Komisji Zdrowia Pana Mateusza Walczak.  

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – rozumiem, z tym, że to przyjmiemy osobną uchwałą. 

Pierwszy projekt dotyczy Pana Mariusza Małynicza. Powołuje się Pana Mariusza Małynicza do 

składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania 

do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym, kto z Państwa radnych jest „za” 

przyjęciem projekt uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? 

Nie widzę. Kto „się wstrzymał”? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za”  podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr III/26/14 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – to dotyczy Pana radnego Mateusza Walczaka. Czy 

wyraża zgodę, tak, jak zaproponował Pan Mariusz Małynicz, na członkostwo w Komisji Zdrowia 

i Spraw Społecznych? Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Radny M. Walczak – tak, wyrażam zgodę. 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – dziękuję, projekt uchwały Państwo macie przed sobą. 

Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym, kto z Państwa radnych 

jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest 

„przeciwny”? Nie widzę. Kto „się wstrzymał”? 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. 

 



 5 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 15 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr III/27/14 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – dziękuję pięknie, życzę owocnej pracy w komisjach.  

 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – Szanowni Państwo, żeby zrealizować ten punkt 

dotyczący planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego musimy ogłosić przerwę. W tej przerwie muszą 

się zebrać komisje Rady i zaopiniować projekt planu pracy. W związku z powyższym ogłaszam 

przerwę.  

 

 

Po przerwie. 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – wznawiam obrady III sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 

 

Ad.8. 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2015 rok. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Radny L. Bajda – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy 

Rady Powiatu Jarocińskiego na 2015 rok. 

 

Radny M. Stolecki – Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2015 rok. 

 

Radny J. Szczerbań – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy 

Rady Powiatu Jarocińskiego na 2015 rok. 

 

Radny M. Małynicz - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu 

Jarocińskiego na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – czy ze strony Państwa radnych teraz już na forum 

Rady są pytania do tego projektu? Ja już się nie będę powtarzał, wiadomo o co chodzi. Jeżeli ze 

strony Państwa radnych nie ma żadnych pytań, to bardzo proszę, przegłosujemy. Kto z Państwa 

radnych jest „za” przyjęciem planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2015 rok? Bardzo proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto „się wstrzymał”? Nie widzę.  

Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr III/28/14 
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Ad.9.  

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – kolejny punkt, to rozpatrzenie projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego na rok 2015. Państwo otrzymali to w materiałach sesyjnych. Czy Pani 

Przewodnicząca Bronisława Włodarczyk chce coś dodać?  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. B. Włodarczyk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

mi się wydaje, że na naszych spotkaniach omawialiśmy to bardzo dokładnie także nie widzę 

potrzeby, żeby ewentualnie coś tu jeszcze dodawać. Jeśli będą pomysły ze strony pozostałych 

członków Rady, to bardzo proszę.  

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – a są takie ze strony Państwa radnych? Nie widzę. 

Projekt uchwały macie Państwo przed sobą. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu 

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego 

na rok 2015? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto 

„się wstrzymał”? Nie widzę.  Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr III/29/14 

 

Ad.10. 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu 

Jarocińskiego. O tym trochę mówiliśmy na poprzedniej Radzie i przekazaliśmy tą kwestię do 

Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o zajęcie głosu 

w tej sprawie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. B. Włodarczyk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

Zarząd Jarocin Sport sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie  zwrócił się w trybie art. 22 ust. 2 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 595 ze zm.) 

z wnioskiem do Rady Powiatu Jarocińskiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy 

z radnym powiatowym Leszkiem Mazurkiem, zatrudnionym we wskazanej wyżej spółce. 

Stosownie do powołanego wyżej przepisu rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga 

uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia 

związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego w dniu 17 grudnia br. szczegółowo zapoznali się z wnioskiem spółki Jarocin Sport 

z dnia 10.12.2014 r. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu 

Jarocińskiego. Ustalono, co następuje: Z treści powyższego wniosku wynika, że uchwałą Rady 

Nadzorczej Jarocin Sport sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie radny Leszek Mazurek został odwołany 

z funkcji członka i prezesa zarządu spółki. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że Pan Leszek 

Mazurek został zatrudniony w Jarocin Sport sp. z o. o. w ramach stosunku pracy w związku 

z powołaniem go do zarządu spółki i powierzeniem funkcji prezesa, a ponieważ został on odwołany 

z tej funkcji ustała zasadność trwania stosunku pracy. W tym stanie rzeczy, z uwagi na fakt, 

że podstawą rozwiązania stosunku pracy z Panem Leszkiem Mazurkiem nie są zdarzenia związane 

z pełnieniem przez niego funkcji radnego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. dziękuję 
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Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – dziękuję Pani Przewodniczącej. Czy ze strony 

Państwa radnych są pytania do projektu uchwały i do tego, co przedstawiła Pani Przewodnicząca? 

Nie widzę. Proponuję przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu Jarocińskiego? 

Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto „się 

wstrzymał”? Nie widzę.  Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych, 

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr III/30/14 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. B. Włodarczyk – ja chciałam podziękować za trzy 

spotkania jakie mieliśmy z Komisji Rewizyjnej z Panem radnym Mariuszem Małyniczem. 

Wskazywało to na to, że bardzo będzie się nam dobrze pracowało. Żałuję, że odchodzi, ale myślę, 

że w następnej znajdzie również dużo pracy.  

 

Radny M. Małynicz – ja również dziękuję członkom Komisji, Pani Przewodniczącej, też mi się 

bardzo dobrze współpracowało. Troszeczkę jest to jednak czasochłonne, punktów jest wiele, 

ubolewam z tego bardzo, że niestety musiałem złożyć rezygnację z członkostwa. 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – dziękuję Panu Mariuszowi za pracę, chociaż ja tam 

nie ukrywam, że też chciałem zaproponować, żeby się Rada nie zgodziła na odwołanie.  

 

Ad.11. 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych członków 

Zarządu Powiatu w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Tutaj, Szanowni Państwo, macie projekt uchwały przed sobą. Czy ktoś ze strony Państwa radnych 

chciałby zabrać głos w tej sprawie? § 1. W uchwale Nr I/6/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 

27 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu  

w Jarocinie po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:„§ 1a. Z członkiem Zarządu Powiatu w Jarocinie 

Panem Mirosławem Drzazgą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.”. Czy ktoś ma 

pytania, uwagi, opinie? Bardzo proszę. Nie widzę. W związku z powyższym, proponuję przejść do 

przegłosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu 

w Jarocinie? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto 

„się wstrzymał”? 1 osoba.  Dziękuję. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych, 

przy 15 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr III/31/14 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – ogłaszam półgodzinną przerwę.  

 

 

Po przerwie 
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Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – mamy quorum, także możemy obradować. 

Wznawiam obrady III sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. 

 

Ad.12. 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2022. Kto z Państwa radnych już teraz na forum Rady Powiatu 

na pytania do Pana Skarbnika? To bardzo proszę. Nie widzę. W związku z powyższym przejdziemy 

do zaopiniowania. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Radny M. Małynicz – Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2022. 

 

Radny M. Stolecki – Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2022. 

 

Radny J. Szczerbań – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2022. 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – dziękuję. Projekt uchwały dostaliście Państwo w 

materiałach sesyjnych, skoro nie ma pytań i są opinie komisji, w związku z powyższym 

przejdziemy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały 

zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2014-2022? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest 

„przeciwny”? Nie widzę. Kto „się wstrzymał”? Nie widzę.  Dziękuję. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych, 

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr III/32/14 

 

Ad.13.  

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – Szanowni Państwo, kolejny punkt, to jest 

rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 

2014 r. Tutaj też już Pan Skarbnik prezentował te kwestie. W związku z powyższym przejdźmy do 

opinii komisji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Radny L. Bajda – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2014 r.  

 

Radny M. Stolecki – Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 

2014 r.  
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Radny J. Szczerbań – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2014 r.  

 

Radny M. Małynicz - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu dzisiejszym  pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 

2014 r.  

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – dziękuję, Szanowni Państwo otwieram dyskusję. Czy 

ze strony Państwa radnych są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję. W związku z powyższym 

przejdziemy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem uchwały w sprawie 

zmian budżetu powiatu na 2014 r.? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest 

„przeciwny”? Nie widzę. Kto „się wstrzymał”? Nie widzę.  Dziękuję. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych, 

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr III/33/14 

 

Ad.14. 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015-2024 wraz z autopoprawkami.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Autopoprawki stanowią załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. Ppkt.1 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata  2015-

2024. Kopia opinii stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – dziękuję Panu Skarbnikowi. Czy są ze strony 

Państwa radnych pytania? Nie widzę. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju. 

 

Ad. Ppkt.2 

Radny M. Małynicz – Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 r., 

z udziałem przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu pozytywnie 8 głosami „za” 

zaopiniowała przedłożony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2015-2024. Natomiast Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała 

przedłożone autopoprawki do w/w projektu. 

 

Ad. Ppkt.3 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – przedstawił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024 wraz z autopoprawkami w formie prezentacji 

multimedialnej. Slajdy stanowią załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – dziękuję Panu Skarbnikowi. Czy ze strony Państwa 

radnych są do Pana Skarbnika pytania w zakresie tematyki, którą przedstawił? Nie widzę. 

W związku z powyższym, Szanowni Państwo, przejdziemy do przegłosowania autopoprawek 

przedstawionych przez Pana Skarbnika. Te autopoprawki znajdują się również w materiałach, które 
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Państwo otrzymaliście przed sesją. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem autopoprawek? 

Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto „się 

wstrzymał”? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Wysoka Rada w obecności 16 radnych, przy 16 głosach „za”  

pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015-2024. 

 

Ad. Ppkt.4 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – w związku z powyższym przejdźmy do 

przegłosowania całego projektu uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024 wraz z autopoprawkami. Kto z Państwa radnych jest „za” 

przyjęciem projekt uchwały wraz z autopoprawkami? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 

Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto „się wstrzymał”? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr III/34/14 

 

Ad.15. 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok wraz 

z autopoprawkami. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Autopoprawki stanowią załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. Ppkt.1 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – przedstawił projekt budżetu powiatu na 2015 rok wraz 

z autopoprawkami w formie prezentacji multimedialnej. 

Slajdy stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – dziękuję Panu Skarbnikowi. Witam serdecznie na 

sesji Burmistrza Jarocina Pana Adama Pawlickiego. Witam serdecznie.  

 

Ad. Ppkt.2 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – Szanowni Państwo przechodzimy do realizacji 

kolejnego punktu, to jest przedstawienie opinii komisji.  

 

Radny L. Bajda – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 

2014 r. pozytywnie zaopiniowała 5 głosami „za” projekt budżetu powiatu na 2015 rok. Natomiast 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała przedłożone autopoprawki 

do w/w projektu. 

 

Radny M. Stolecki – Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2014 r. 

pozytywnie zaopiniowała 8 głosami „za” projekt budżetu powiatu na 2015 rok. Natomiast Komisja 

na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała przedłożone autopoprawki do w/w 

projektu. 
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Radny J. Szczerbań – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 

2014 r. pozytywnie zaopiniowała 6 głosami „za” projekt budżetu powiatu na 2015 rok. Natomiast 

Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała przedłożone autopoprawki 

do w/w projektu. 

 

Radny M. Małynicz - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 r. 

z udziałem przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu zaopiniowała pozytywnie 8 głosami 

„za” projekt budżetu powiatu na 2015 rok. Natomiast Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 

pozytywnie zaopiniowała przedłożone autopoprawki do w/w projektu. 

 

Ad. Ppkt.3 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem 

i materiałami informacyjnymi. Kopia opinii stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Powiat Jarociński.  

Kopia opinii stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – dziękuję.  

 

Ad. Ppkt.4 

Starosta B. Walczak – na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r., Zarząd Powiatu w Jarocinie 

zapoznał się z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

wyrażającymi pozytywną opinią dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015 - 2024, projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2015 rok wraz 

z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 

przez Powiat Jarociński. Zarząd szczegółowo przeanalizował uwagi RIO do projektu WPF Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015-2024 i uwzględnił je w autopoprawkach do projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015-2024. Ponadto na omawianym posiedzeniu Zarząd zapoznał się 

z pozytywną opinią komisji stałych Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie projektu budżetu 

powiatu na 2015 rok i odrzucił wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego, aby rozważyć możliwość przeznaczenia kwoty 

40.500 zł z rozdziału 90095 przeznaczonej na utrzymanie parku przy Domu Dziecka „Domostwo” 

w Górze na sfinansowanie praktyk przy pracach rewitalizacyjnych parku przez uczniów Zespołu 

Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach.  

Odnosząc się do wniosków radnych, Zarząd Powiatu w Jarocinie informuje, że do projektu budżetu 

na 2015 r. wpłynęło 8 wniosków: 

- radnego Zbigniewa Kuzdżała w sprawie dofinansowania Turniejów Piłkarskich w 2015 roku. 

W projekcie budżetu ujęto kwotę 600 zł na ten cel. 

- dwa wnioski radnego Rafała Trybka w sprawie II etapu budowy parkingu przy ul. Cmentarnej 

w Witaszycach. W projekcie budżetu nie zostało ujęte to zadania ze względu na ograniczone środki 

finansowe. Drugi wniosek radnego dotyczył zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni 

i odśnieżanie w Witaszycach.  Tego typu prace są ujęte w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

- dwa wnioski radnego Teodora Grobelnego: w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej 

w Rusku – ul. Koźmińska (dalszy ciąg inwestycji gminnej). Z uwagi na ograniczone środki 

finansowe, w budżecie powiatu na rok 2015, nie została ujęta budowa chodnika. Kolejny wniosek 

radnego dotyczył konserwacji – powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi powiatowej na 

odcinkach Nosków – Cerekwica Stara i Cerekwica Nowa – Strzyżewko. Zakres tego typu prac 
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zostanie określony po wykonaniu niezbędnych remontów cząstkowych na terenie całego powiatu 

po okresie zimowym.  

- dwa wnioski radnych Benedykta Wróbla i Bogdana Bednarka w sprawie przebudowy  

ul. Zajęczej w Jarocinie. Obecnie trwają procedury odwoławcze związane z wydaniem przez Gminę 

Jarocin niezbędnych decyzji administracyjnych. Do czasu ich uzyskania nie ma możliwości 

realizacji inwestycji, dlatego zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na rok 2015. Kolejny 

wniosek radnych dotyczył budowy sygnalizacji w miejscowości Sucha na skrzyżowaniu drogi 

nr 443 z drogą powiatową.  Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu w miejscowości Sucha jest już 

realizowane przez zarządcę drogi wojewódzkiej.  

- radnego Andrzeja Dworzyńskiego w sprawie zabezpieczenia środków na remont drogi dojazdowej 

do warsztatów ZSP nr 2 z okazji rocznicy istnienia szkoły. Zadanie to zostało ujęte w budżecie 

powiatu na rok 2015.  

W związku z powyższym, mając na uwadze, że w projekcie budżetu powiatu na 2015 rok zostały 

zabezpieczone środki na kluczowe dla powiatu jarocińskiego zadania, zwracam się z prośbą do 

Państwa radnych o uchwalenie budżetu powiatu jarocińskiego na rok 2015. dziękuję.  

 

Ad. Ppkt.5 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – autopoprawki zostały przedstawione już przez Pana 

Skarbnika, są one również przekazane Państwu w materiałach sesyjnych. Czy ze strony Państwa 

radnych są jeszcze na forum Rady pytania co do autopoprawek? Nie widzę. Proponuję 

przegłosować. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem zaproponowanych autopoprawek? 

Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto „się 

wstrzymał”? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Wysoka Rada w obecności 16 radnych, przy 16 głosach „za”  

pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2015 rok.  

 

Ad. Ppkt.6 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – drodzy Państwo, przed głosowaniem nad projektem 

uchwały budżetowej pragnę otworzyć dyskusję nad zaproponowanym budżetem na 2015 rok. tak 

w kolejności, jeżeli są oczywiście takie, najpierw bym prosił o ewentualne oświadczenia klubów 

radnych. Czy są takie? Nie widzę. W związku z powyższym otwieram dyskusję. Kto z Państwa 

radnych chciałby w kwestii, w sprawie projektu budżetu na 2015 rok zabrać głos? 

 

Radny T. Grobelny – raczej w imieniu własnym, Panie Przewodniczący, niedosyt wszystkich 

radnych z poszczególnych gmin zawsze budą sprawy drogowe. Muszę powiedzieć tutaj jest 

oczywiście ten niedosyt w przyszłym roku 2015. przeglądając wykaz wydatków majątkowych 

powiatu jarocińskiego na 2015 rok widzimy, że wszystkie wydatki majątkowe opiewają na 

8,952 mln zł. Natomiast na wydatki drogowe 1,75 mln zł. Biorąc pod uwagę, że większość 

pieniędzy idzie na Dom Pomocy Społecznej, czyli 7,762 mln zł, muszę tutaj wziąć pod uwagę też 

to, że będziemy musieli się ograniczać w przyszłym roku 2015. Gdyż właśnie na te drogowe 

inwestycje zaplanowano 1,75 mln zł, to w stosunku do prawie 9 mln zł wydatków majątkowych nie 

jest to dużo, ale uważam, że jeśli się uporamy już z tym zadaniem Dom Pomocy Społecznej 

i w 2015 roku byłby on zakończony to wtedy możemy optymistyczniej spojrzeć na kolejne lata. 

Chyba wszyscy to zrozumiemy i podzielimy koncepcje tego budżetu i będziemy głosować „za” 

przyjęciem tego budżetu z tymi ograniczonymi inwestycjami drogowymi. Dziękuję.  

 

Wiceprzewodniczący Rady, p. J. Szczerbań – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo  radni, 

tym bardziej miło mi, jak z resztą Pan radny Teodor Grobelny zauważył, ale też trzeba dodać, 

że jedna z największych inwestycji drogowych do zrobienie na terenie Gminy Jaraczewo. Gdzie 
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staramy się właśnie o „schetynówkę”, tym bardziej zwracam się tu właśnie i pochylam się nad 

radnymi. Przypomnę jednak jak sobie wspomnę jest to (…). Jako Zarząd ubiegły, gdzie 

wystąpiliśmy o dwie schetynówki”, Cielcza i Panienka – granica powiatu, Brzostów, to, co się 

okazało. Jaka jest zasadność tej inwestycji, myśmy 2 (…) niestety spotkał nas pech, że tylko jedną 

„schetynówkę” możemy realizować. Tym bardziej mi miło. To jest zasadne naprawdę. Zawsze 

mówiłem do radnych Gminy Jaraczewo, gdzie byliśmy atakowani, nie ważne czy to będzie powiat 

czy to będzie gmina, tylko dla mieszkańców się robi. Mieszkańcy nie wygarli mi nigdy czy to jest 

droga Panienka, czy to będzie w Zalesiu, wszyscy jeżdżą tymi drogami. Jeżeli Państwo, kiedyś 

będzie objazd dróg, ja was zapraszam, zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Dlatego tak, jak 

w zeszłej kadencji ta „szczerbaniówka”, o którą walczyłem 3,5 roku, proszę przyjechać, zobaczyć, 

ile tam się buduje, ile tam mieszkańców przybywa. To znaczy, że powiat rozrasta się. Im więcej 

mieszkańców w powiecie jarocińskim, tym lepiej, tym więcej podatków dla gmin zostaje.  

Przyjdźcie i zobaczcie jak się rozwija. A ile tam się nasłuchałem, wtedy zostawili nas wszyscy, 

i Gmina mnie wystawiła, że nie warto się w to bawić. Przy determinacji moich kolegów, udało się. 

Tak samo teraz, dziękuję za te wszystkie klub, że mimo wszystko mam nadzieję, że nam to 

wszystko wyjdzie i będzie wszystko dobrze. Dziękuję w imieniu mieszkańców właśnie tych 

miejscowości. 

 

Wicestarosta, p. M. Szymczak – odpowiadając niejako tutaj Panu Teodorowi Grobelnemu 

i w uzupełnieniu tego co powiedział Pan radny Szczerbań przed chwilą. To jest budżet w momencie 

uchwalania, w nim nie jest wpisana ta tzw. „schetynówka”. Tam jest tylko wpisane 600.000 zł, 

które mamy dostać z Gminy Jaraczewo, 200.000 zł, które dostaniemy z Gminy Jarocin, a pozostałe 

środki ponad 4 mln zł pewnie. Z tego co pamiętam to jest 5,7 mln zł projekt, ta inwestycja po 

wykonaniu będzie około 5-milionowa, z tego 2,5 mln zł, szacuję teraz, otrzymamy od wojewody 

i te 800.000 zł od Gminy Jaraczewo i Gminy Jarocin. A to będzie oznaczać, że wydatki na drogi 

wyniosą około 6 mln zł, a nie około 1 mln zł w przyszłym roku i to również oznacza, że 80% tych 

środków zostanie w Gminie Jaraczewo.  

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – Szanowni Państwo, na funkcjonowanie rady Powiatu 

przeznaczone jest w budżecie 403.000 zł. Tak w kuluarach sobie zaczęliśmy już rozmawiać, że to,  

co byśmy zaoszczędzili w tym roku na funkcjonowaniu Rady Powiatu, to gdyby nam pozwolił 

Zarząd, Pan Starosta, gdy się na to zgodzą. To przeznaczymy na funkcjonowanie jednej z jednostek 

nam podległych. A myślę, że oszczędności będą, ponieważ jest już porozumienie koalicyjne co do 

wysokości diet. Nie tylko na ten rok, ale na następne cztery, o którym za miesiąc. Myślę, że będzie 

pewna niespodzianka. Dziękuję. Czy są jeszcze ze strony Państwa radnych jakieś pytania? Nie 

widzę. Szanowni Państwo w związku z powyższym przejdziemy do przegłosowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok wraz 

z autopoprawkami. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. 

Kto „się wstrzymał”? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 16 radnych,  

przy 16 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr III/35/14 

 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – gratuluję Zarządowi, Panu Starostom, obecnemu 

i Panu Mikołajowi Szymczakowi.  

 

Ad.16. 
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Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – czy są ze strony Państwa radnych interpelacje lub 

ewentualne zapytania? Nie widzę.  

 

Ad.17. 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – wnioski i oświadczenia radnych, również nie widzę. 

 

Ad.18.  

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – wolne głosy i wnioski. Bardzo proszę. 

 

Radny L. Bajda – szybciutko powiem, że jako Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

przejąłem się bardzo wnioskiem Pana Szczerbania w zakresie wystawienia lizawek dla zwierzyny 

cele uzupełnienia makro i mikro (…), uniknięcia wypadków. Do kół łowieckich zostały 

wystosowane właściwe pisma. Dziękuję bardzo.  

 

Ad.19. 

Przewodniczący Rady p. Karol Matuszak – kolejny punkt to komunikaty. Ja bym chciał. 

Wpłynęło na moje ręce pismo  grupy 9 radnych o powołaniu Klubu Radnych Ziemi Jarocińskiej, 

dlatego 9, że nie ma jeszcze naszego najmłodszego stażem, ale i wiekiem, także jest w tej chwili 9 

osób. Jako 10 tutaj słyszę, że również będzie w składzie tego klubu. Ja nie będę wymieniał nazwisk, 

wiadomo o kogo chodzi. Szanowni Państwo, dostali Państwo na początku sesji takie książeczki 

małe, to jest „Rynek pracy w województwie wielkopolskim i jego powiatach”. Nie wiem, czy to 

Panu Sławkowi dziękować, za ten prezent dla Rady Powiatu, bo to jest bezpłatny prezent, 

dostaliśmy. W każdym razie bardzo Panie Sławku proszę, podziękować osobom, które się 

przyczyniły do tego, że nasi radni zostali dowartościowani. O dietach mówiłem, jest porozumienie 

koalicji Ziemi Jarocińskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego i Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko 

co do wysokości diet. Nie tylko w roku 2015, ale na całą kadencję. Ta sprawa ujrzy światło dzienne 

na styczniowej sesji, musimy po prostu dopracować do technicznie. Również w styczniu, po 

naszych uzgodnieniach, rozpoczynamy pracę nad nowym statutem powiatu jarocińskiego, bardzo 

mocno znowelizowanym i czasowo unowocześnionym. Ja mam tyle. Szanowni Państwo, 4 stycznia 

jest spotkanie z Biskupem Kaliskim – samorządowców, tutaj związanych z Jarocinem, powiatu 

jarocińskiego, gmin ościennych. Bardzo proszę, zachęcam wszystkich Państwa radnych, gości, o to, 

żeby w tym spotkaniu uczestniczyć. Msza święta w kościele św. Marcina, później tutaj spotkanie, 

zawsze z pięknym koncertem. Jest również coś dla ciała, jest i dla ducha, bardzo serdecznie 

zapraszam. Msza jest o godz. 12:30. Zachęcam szczególnie radnych, który debiutują w naszym 

gronie, ale również tych zaawansowanych stażem.  

 

Ad.20.  

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamykam III Sesję Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 
Karol Matuszak 

 

Protokołowała :  

Katarzyna Józefiak 

Agnieszka Przymusińska 

 

  


