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

odbytej w dniu 30 października 2019 r. w godz. od 15:00 do 16.15 
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, p. 30  

 
*    *    *  

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

Przewodniczący Rady. Stwierdził, na podstawie listy obecności, że na ustawową liczbę 16 radnych 

w sesji uczestniczy 18 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. Nieobecni radni: Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Mariusz Stolecki. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji. Informuję, że Zarząd Powiatu 

Jarocińskiego wniósł o rozszerzenie porządku obrad o punkt: 

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

współpracy na lata 2019-2023 Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała zostanie rozpatrzona jako punkt 19, a pozostałe zmienią numerację o 1. 

Zarząd Powiatu wniósł również autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2019 – 2030 oraz do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. Autopoprawki zostały zamieszczone w programie eSesja. 

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad?  

Nie widzę. Dziękuję. Głosujemy w systemie eSesja. Wobec tego kto jest za przyjęciem porządku obrad 

po zmianach? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziękuję.  
 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie porządku obrad XIX sesji.  

Wyniki głosowania: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, 

NIEOBECNI: 0 Wyniki imienne: ZA (15) Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia Czechak, 

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

Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (4)Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Mirosław Drzazga, Mariusz 

Stolecki 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 19 sesji Rady 

Powiatu. Ogłaszam przerwę w obradach dla odbycia posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych oraz Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Ad. pkt. 2. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - protokół z XVIII sesji Rady Powiatu był wyłożony do 

wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady i Zarządu – p. 22 w godzinach urzędowania oraz 

był załączony w programie e-sesja. Do dnia sesji nie zostały do niego zgłoszone żadne poprawki 

i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z 18 sesji Rady Powiatu VI kadencji.  

 

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

sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. Sprawozdanie zostało zamieszczone w programie esesja. Proszę 
o zabranie głosu p. Starostę Lidię Czechak. 

 
P. L. Czeczak, Starosta Jarociński – w programie eSesja zostały udostępnione tradycyjnie radnym 

dwa załączniki: sprawozdanie z prac Zarządu. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń 
Zarządu oraz lista odbytych spotkań przez członków Zarządu Powiatu. Sprawozdanie stanowi 



załącznik nr 5 do protokołu. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. W ostatnim czasie odbyły 

się dwie ważne uroczystości: Gala XX lecia Powiatu oraz Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, 

który w tym roku odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Pozostały wykaz imprez 

i spotkań jest do wglądu. Dziękuję radnym za uczestnictwo. Jeżeli są pytania, to chętnie się odniosę. 
 

Radny St. Martuzalski - odnośnie uroczystości Gala XX lecia Powiatu. Sprawa jest delikatna. Zostali 

uhonorowani poprzedni Starostowie i Przewodniczący Rady Powiatu. Dziękujemy w imieniu tych, 

którzy zostali uhonorowani, ale nie wszyscy. Przewodniczącym Rady Powiatu był również Andrzej 

Dworzyński siedzący obok mnie, którego nie zauważono podczas tej uroczystości. Mam również inne 

głosy od radnych powiatowych, którzy nie otrzymali zaproszenia. Mówię to po to, by te osoby też 
zauważyć i nie traktować wybiórczo.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - mogę przeprosić jako organizator. sama nie tworzyłam listy 

osób zaproszonych i nie zapraszałam poszczególnych radnych. Nie wiem z czego to się wzięło to, że 

jakiś radny nie został zaproszony. Być może nie odebrał telefonu. Część radnych była zapraszana 

telefonicznie, listownie. Mogę przeprosić jako organizator i poprosić o wyjaśnienia.  

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Stwierdzam, że 

sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po XVIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego zostało przez 

Radę przyjęte. 

 

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

Powiatu oraz Radnych po XVIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. Byłem organizatorem spotkania 

w Zalesiu, gdzie tematem była infrastruktura Zalesia. Uczestniczyłem wraz z panią Starostą 
w uroczystości z okazji 90-lecia OSP w Goli. Ponadto brałem udział w Gali XX lecia Powiatu oraz 

w Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze zabierze głos? Nie widzę. 
Przechodzimy do realizacjikolejnego punktu. 

 

Ad. pkt. 5.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych. 

Zgodnie z postanowieniami art. 25 c ust. 6 oraz ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) informuję Wysoką Radę o dokonaniu analizy danych 

zawartych w przedłożonych oświadczeniach majątkowych radnych. Zaznaczam, że wszyscy radni 

złożyli oświadczenia majątkowe wraz z załącznikami PIT w wyznaczonym ustawowo terminie. 

W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych nie stwierdziłem istnienia nieprawidłowości. 

Informuje również, że po jednym egzemplarzu oświadczenia majątkowego oraz zeznania rocznego 

PIT złożonego przez Państwa Radnych przesłałem do Urzędu Skarbowego w Jarocinie. Informacje 

zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, wobec tego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

zostały one udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyniku analizy oświadczeń 
majątkowych przez Wojewodę Wielkopolskiego złożonych na początek kadencji 2018-2023 oraz 

oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przez Starostę Jarocińskiego oraz 

Przewodniczącego Rady Powiatu stwierdzono niezgodności oraz uchybienia. Zarówno ja jak i pani 

Starosta złożyliśmy stosowne wyjaśnienia.  

 

Poproszę p. Starostę Lidię Czechak o odczytanie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych 

pracowników. 

 
P. L. Czechak, Starosta Jarociński – odczytała informację, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - w dniu dzisiejszym wpłynęła informacja Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Jarocinie o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych przekazanych przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu, Starostę Jarocińskiego oraz Wojewodę Wielkopolskiego. W wyniku 

przeprowadzonej analizy stwierdzono niezgodności oraz uchybienia. Wszystkie zainteresowane osoby 

zostały o tym fakcie poinformowane. 



Czy do przedstawionych informacji ktoś z Państwa zabierze głos? Nie widzę ! Stwierdzam, że Rada 

Powiatu informacje przyjęła.  

 

Ad. pkt. 6.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - informacja o stanie realizacji zaplanowanych zadań 

inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie w 2019 roku. Informacja stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. Informacja została załączona w programie esesja. Radni mieli możliwość zapoznać się 
wcześniej z informacją, wobec tego czy są pytania do pana Wiesława Ratajczaka, głównego specjalisty 

w zakresie drogownictwa? Otwieram dyskusję. 
 

Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu informację przyjęła.  

 

Ad. pkt. 7.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Informacja o stanie sanitarno - epidemiologicznym na 

obszarze powiatu za 2018 rok również była wcześniej udostępniona radnym w programie eSesja. 

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Czy są pytania do pani Dyrektor Powiatowej Stacji 

Sanitarno Epidemiologicznej w Jarocinie, pani Beaty Oleśków? 

 

Radny T. Grobelny – czy istnieją jakieś zagrożenia epidemiologiczne na terenie Powiatu 

Jarocińskiego? 

 

P. B. Oleśków, Dyrektor Sanepid w Jarocinie - stan sanitarno – epidemiologiczny Powiatu 

Jarocińskiego utrzymywał się na tym samym poziomie jak w latach ubiegłych. Nie było 

nadzwyczajnych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców powiatu.. Zadania 

realizowaliśmy zgodnie z ustawą o państwowej inspekcji sanitarnej 1985 r., zgodnie z planem 

zasadniczych zamierzeń na rok 2018, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Wojewódzkiego Wielkopolskiego Inspektora Sanitarnego. Kontynuowaliśmy współpracę 
z Wojewódzkim Wielkopolskim Inspektorem Sanitarnym, ze Starostwem Powiatowym, z urzędami 

miast, gmin, ze szkołami, z inspektorem nadzoru budowlanego, z Inspekcją Weterynarii i z lokalnymi 

mediami, za co bardzo dziękuję.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Czy do przedstawionej informacji ktoś jeszcze 

z Państwa zabierze głos? Nie widzę ! Stwierdzam, że Rada Powiatu informację przyjęła.  

 

Ad. pkt. 8.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejny punkt to informacja o stanie środowiska na 

obszarze Województwa Wielkopolskiego (informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu) oraz 

wyniki działań kontrolnych na terenie powiatu za 2018 rok. Informacja stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. Informacja została załączona w programie esesja. Radni mieli możliwość zapoznać się 
z dokumentami wcześniej. Zarówno Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska 

w Departamencie Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Pani Maria 

Pułyk jak i Pan Jakub Kaczmarek, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Kaliszu odwołali swoją obecność na sesji. Wszelkie zapytania można kierować drogą 
mailową. Czy do przedstawionej informacji ktoś z Państwa zabierze głos? Nie widzę! Stwierdzam, że 

Rada Powiatu informację przyjęła.  

 

Ad. pkt. 9.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu 

w roku szkolnym 2018/2019. Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Informacja została 

udostępniona radnym w programie eSesja oraz była przedmiotem obrad na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Edukacji i Kultury oraz Budżetu i Rozwoju. Czy do przedstawionej informacji ktoś z Państwa 

zabierze głos? 

 

 

 



Radny St. Martuzalski – z informacji wynika jasno, że różnica między subwencją, którą otrzymujemy 

a wydatkami jakie ponosimy w tym roku na funkcjonowanie oświaty to jest ponad 2,2 mln zł. Czy jest 

szansa, by z budżetu państwa brakujące środki z tytułu subwencji powiat uzyskał jeszcze w tym roku? 

Czy powiat będzie musiał pokryć różnicę z własnego budżetu? 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - my zwiększenie subwencji już otrzymaliśmy. Pan Skarbnik 

odpowie w kwestii dokładnych kwot. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – jeżeli chodzi o zwiększenie subwencji oświatowej to powiat 

w związku z podwyżkami, które nastąpiły od września bieżącego roku, w wysokości 9,6% już 
otrzymał. To jest blisko 700 tys zł. Nie spodziewamy się kolejnego zwiększenia. Myślę, że wystarczy. 

Jeżeli chodzi o bieżące finansowanie oświaty, to w planie mamy zabezpieczone, że powiat dokłada na 

ten moment 1,8 mln zł. To zwiększenie, które otrzymaliśmy już się w tych kwotach mieści i wystarczy 

na pokrycie wzrostów podwyżek. 

 

Radny St. Martuzalski – częściowo mnie ta wypowiedź uspokaja. Z innych samorządów napływają 
informacje, że te środki nie wystarczają. 
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - w gminach brakuje, w powiatach nie. W powiatach zostało to 

przeliczone zgodnie z nowym systemem informacji i tak kwota powinna nam zabezpieczyć podwyżki. 

W Gminach są jednostki publiczne i niepubliczne i stąd wynika ta różnica w subwencjach. Gdy 

zostałam Starostą byłam z panem Drzazga na szkoleniu w Kuratorium odnośnie subwencji. Pani 

Kurator wielokrotnie zwracała uwagę, że subwencja, jeżeli liczebność klas jest i wszystko jest 

zachowane, to powinna być wystarczająca. To że powiaty dokładają środki, to się wiąże z tym, że 

chcemy zapewnić uczniom lepsze warunki, nowe kierunki czy mniejszą liczebność klas. Są powiaty, 

które wychodzą na zero. Czyli nie dokładają do oświaty, bo jeżeli klasa nie liczy 36 osób, to jej nie 

tworzą. Są też powiaty, które dokładają dużo więcej niż my. Wszystko zależy od tego, na co wyrażamy 

zgodę.  
Radny St. Martuzalski – czyli, przez to, że źle zarządzam, to mamy deficyt budżetowy, jeżeli chodzi 

o oświatę.  
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – pani Kurator nie mówiła, że źle zarządzamy. Stwarzamy leszy 

komfort uczniom i szkołom. 

 

Radny St. Martuzalski – zadaniem państwa powinno być, żeby młodzież uczyła się w lepszych 

warunkach, niż my kiedy oddziały liczyły 36 uczniów.  

 

Na obrady przybył radny M. Drzazga. 

 

Radny M. Drzazga -  nie zgadzam się do końca z tym. Możemy mówić o dwóch typach szkół. Są 
licea ogólnokształcące, gdzie klasy są jednorodne. Musimy także mówić o szkołach zawodowych, 

gdzie nie ma możliwości dokonania pełnego naboru w klasie.  Często jest tak, że w jednej klasie są 
dwa kierunki. Prawda jest taka, że do oświaty dokładamy, ale nie jest aż tak tragicznie. Jeżeli chodzi 

o doposażenie szkół czy zdobywanie umiejętności przez uczniów czy też dokształcanie nauczycieli to 

realizowane były programy unijne za ponad 5 mln zł. Za następne ponad 6 mln zł jest realizowane. 

Szkoły zawodowe zawsze były kierunkami najdroższymi. 

 

Radny St. Martuzalski - rozumiem to, ale chodzi o to żeby Ministerstwo zrozumiało, że liczebność 
jest niska w klasach zawodowych. 

 

Radny M. Drzazga – są odpowiednie wagi do obliczania tego.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Stwierdzam, że Rada informację przyjęła. 

 

 



Ad. pkt. 10.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Czy ktoś chciałby zabrać 
głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o  pinie Komisji. 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. 

 

P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury również 
pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały. 

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

Kto jest „za” podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 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 w 

sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

 

Wyniki głosowania: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16) Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, 

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

Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3) Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Mariusz Stolecki 

 

XIX/127/19 

 

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

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania 

obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół placówek prowadzonych 

przez Powiat Jarociński. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu 

uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury również 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

Kto jest „za” podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 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 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat 

Jarociński. 

 

Wyniki głosowania: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16) Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, 

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

Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak, Julian Zegar  BRAK GŁOSU (3) Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Mariusz Stolecki 

 

XIX/128/19 

 

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

w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu 

powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 

do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Czy ktoś 
chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury również 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

Kto jest „za” podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 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 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu powiatu jarocińskiego 

dla szkół i placówek niepublicznych. 

 

Wyniki głosowania: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16) Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, 

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

Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3) Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Mariusz Stolecki 

 

XIX/129/19 

 

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

w sprawie w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 16  do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-

sesja. Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji. 



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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

„za” podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 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 

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Jarocinie. 

 

Wyniki głosowania ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 

0 

 

Wyniki imienne: ZA (16)Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, 

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

Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3)Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Mariusz Stolecki 

 

XIX/130/19 

 

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

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

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

zakładowego wkładem niepieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych udziałów w Spółce. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Projekt 

uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Czy ktoś chciałby zabrać głos do 

projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

 

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

jak i Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

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

„za” podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 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 

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

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w 

Spółce. 

 

Wyniki głosowania: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16) Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, 

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

Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3) Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Mariusz Stolecki 

 

XIX/131/19 

 



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

w sprawie w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia - "Klubu Senior +" w Jarocinie. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej 

w systemie e-sesja. Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie 

Komisji.  

 

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

jak i Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami. 

 

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

„za” podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 

udział 16 radnych. Stwierdzam, że uchwała wraz z autopoprawkami została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie. 

 

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

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia - "Klubu Senior +" w Jarocinie. 

 

Wyniki głosowania: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16)Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, 

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

Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak, Julian ZegarBRAK GŁOSU (3)Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Mariusz Stolecki 

 

XIX/132/19 

 

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

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 sierpnia 2019 r. radcy prawnego Konrada Cezarego 

Łakomego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali 

w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, radnego Andrzeja Dworzyńskiego. 

 

Radny A. Dworzyński –  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że petycja nie zasługuje na 

uwzględnienie z przyczyn uwzględnionych w uzasadnieniu do uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - 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 petycji z dnia 20 sierpnia 2019 r. radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego. 

 

Wyniki głosowania: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16) Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, 

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



Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3) Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Mariusz Stolecki 

 

XIX/133/19 

 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na 

lata 2019 – 2030 wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej 

w systemie e-sesja. Natomiast w dniu dzisiejszym radni otrzymali autopoprawki. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Autopoprawki stanowią załącznik nr 21 do protokołu. Czy ktoś 
chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji.  

 

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

jak i Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami. 

 
P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury również 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

„za” podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 

udział 16 radnych. Stwierdzam, że uchwała wraz z autopoprawkami 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: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16) Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, 

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

Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3) Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Mariusz Stolecki 

 

XIX/134/19 

 

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 

radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Natomiast w dniu dzisiejszym radni 

otrzymali autopoprawki. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Autopoprawki 

stanowią załącznik nr 23 do protokołu. Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. 
Proszę o opinie Komisji.  

 

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

jak i Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały wraz 

z autopoprawkami. 

 
P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury również 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 



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

„za” podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 

udział 16 radnych. Stwierdzam, że uchwała wraz z autopoprawkami 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: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16) Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, 

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

Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3)Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Mariusz Stolecki 

 

XIX/135/19 

 

Ad. pkt. 19.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy na lata 2019-2023 

Powiatu Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 22 do protokołu. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. 

W dniu wczorajszym nad projektem uchwały procedowały dwie Komisje Budżetu i Rozwoju oraz 

Komisji Edukacji i Kultury. Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 

 
P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Komisja Edukacji i Kultury również 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

„za” podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? W głosowaniu brało 

udział 16 radnych. Stwierdzam, że uchwała wraz z autopoprawkami została przez Wysoką Radę 
podjęta jednogłośnie. 

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy na lata 2019-2023 Powiatu 

Jarocińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Wyniki głosowania: ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16) Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, 

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

Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3) Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Mariusz Stolecki 

 

XIX/136/19 

 



Ad. pkt. 20.  
Interpelacje i zapytania radnych. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - między sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja. Czy w dniu 

dzisiejszym ktoś złoży interpelację lub zapytanie? 

 

Radny St. Martuzalski – ja interpelacje złożę na piśmie, ale jest to świeżą sprawa. Dzisiaj miałem 

spotkanie z pracownikami szpitala i kobietami, które mają rodzić w najbliższym czasie. 

Wybudowaliśmy nowy. W miesiącu marcu jako Rada otrzymaliśmy informację, że w najbliższym 

czasie zostaną pozyskane środki na jego wyposażenie i w tym roku zostanie do użytku, co w znaczący 

sposób  poprawi sytuację i pacjentów i osób pracujących na oddziałach ginekologicznym, położniczym 

i neonatologicznym. Mamy koniec października. Z informacji niepotwierdzonych dowiadujemy się, 
że nie będzie środków. Pytanie jest proste. Jak długo i kiedy uruchomimy tą nową część? Nie 

wyobrażam sobie, żeby ta część tak długo stała, jak ta poprzednia, gdzie jest  w tej chwili ortopedia. 

Tamten obiekt stał 1,5 roku i przynosił przede wszystkim koszty. Dlatego w imieniu mieszkanek 

naszego powiatu jak i pracowników składam interpelację i proszę o informację jakie dalsze koleje będą 
przy rozwiązaniu tego problemu.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – w czerwcu otrzymaliśmy informację, że pozytywny wniosek 

wpłynął do Premiera, o czym informowaliśmy na jednej z konferencji prasowych z panią Minister. 

Pozytywna opinia trzech komisji wpłynęła na biurko pana premiera. Otrzymaliśmy informację, że przy 

podziale pierwszej rezerwy powiat nie był ujęty. Były ujęte tylko wnioski z zeszłego roku, które nie 

zostały rozpatrzone pozytywnie w danym roku. Nie otrzymaliśmy żadnej informacji ponieważ podział 

rezerwy następuje do końca roku. Oficjalnie jako powiat nie mamy żadnej informacji. We wrześniu 

odbyliśmy spotkanie w szpitalu, czy mamy nadal zabiegać o te środki. Ministerstwo Finansów 

zwróciło się do nas wtedy z prośbą o podpisanie oświadczenia, że bierzemy na siebie ryzyko, że jeżeli 

te środki zostaną przyznane w terminie późniejszym, czy jesteśmy w stanie zrealizować to zamówienie 

publiczne jeszcze w tym roku. Szpital miał wielkie obawy. Uznał, że będzie to przetarg unijny 

i w momencie kiedy otrzymalibyśmy te środki około listopada, nie wezmą na siebie tego ryzyka, że 

ten przetarg zostanie rozpatrzony do końca roku, do czego zostaliśmy zobowiązani środkami z rezerwy 

budżetowej. Dlatego zostawiliśmy ten wniosek. On cały czas jest u pana Premiera. Nie mamy 

negatywnej opinii i czeka na rozpatrzenie. Rezerwa jest dzielona co jakiś czas. Uznaliśmy, że 

ponowimy swoje zabiegi i prośby w miesiącu styczniu. Ostrów dostał środki z rezerwy za poprzedni 

rok. W między czasie były wybory. W Ministerstwie poinformowano, że najwcześniej jakiekolwiek 

deklaracje będą podejmowane po 15 grudnia. Jesteśmy w takiej a nie innej sytuacji. Szpital nie ma 

środków, by wyposażyć oddział ginekologii. Liczyli, że zostanie coś z kredytu na rozbudowę. Jedyną 
możliwości, jaka wtedy widzieliśmy, to było zwrócenie się o pomoc finansową z rezerwy, ponieważ 
Ministerstwo nie zakupuje sprzętu. Nie ma możliwości innego sposobu pozyskania tego sprzętu jak 

rezerwa czy środki unijne. Poinformowano nas, że od 2020 roku rusza dwa programy tj. modernizacja 

szpitala i musimy sprawdzić czy nasz szpital spełnia warunki by skorzystać z tego programu. Drugi: 

dostępność plus. Tu już wiemy, że nie wchodzi w rachubę sprzęt. Tu możemy wymieniać okna, 

zmieniać drzwi, drobne remonty. W styczniu, jeżeli nie otrzymamy sprzętu i wyposażenia ze środków 

z  rezerwy, szpital będzie musiał zaciągnąć kredyt ze środków z BGK zagospodarować środki na ten 

cel. Mamy zabezpieczone środki w budżecie powiatu i moglibyśmy coś kupić. Jednak nie możemy, bo 

kupienie czegoś powoduje, że wniosek jest nieaktualny. Szkoda, że nie możemy przenieść naszych 

pacjentek. Chyba, że podejmiemy decyzję, że przenosimy w takim stanie jakim jest. Będą wtedy lepsze 

warunki lokalowe, ale nie sprzętowe. Musimy czekać do 15 grudnia, do czasu uformowania nowego 

rządu.  

 
Radny St. Martuzalski - w marcu rząd decyduje o rozdysponowaniu rezerwy z poprzedniego roku. 

Czyli decyzja zapadnie po pierwszym kwartale. Ja to rozumiem. Był argument że nie możemy 

przenosić starego sprzętu, natomiast sugeruję żeby przenieść to co jest i uruchomić oddział, by warunki 

się zmieniły. Mówię o powierzchni, sanitariatach, o wszystkim tym, co jest istotne podczas pobytu 

w szpitalu. Ja apeluję, by podjąć decyzję i przenieść to co jest, by kobiety mogły w godnych warunkach 

mogły otrzymać pomoc lub być leczoną.  
 



P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – musimy poczekać. My napisaliśmy we wniosku, że sprzęt 
się nie nadaje do przeniesienia.  

 

Radny St. Martuzalski – ryzyko jest zbyt duże. Należy szukać innych źródeł pozyskania środków. 

Poprzedni prezes miał plan pozyskania sprzętu. Są różne możliwości. Apeluję o jedno, żeby kobiety 

rodzące w uwłaczających warunkach jak na XXI wiek nie oglądały przez okno zamkniętego dla nich 

nowoczesnego obiektu.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – moglibyśmy wycofać się z tego wniosku i zabiegać o coś 
innego. Tutaj zrealizować sprzęt środkami z BGK. Tą decyzję powinniśmy pozostawić szpitalowi. 

 

Radny St. Martuzalski – rezerwa będzie rozdysponowana nie na szpital ale na powiat i to jest decyzja 

samorządu. Chcę zwrócić uwagę, że sytuacja się nie zmienia. Rezerwa będzie po pierwszym kwartale 

rozdysponowana. Nie wiadomo, jakie będą uwarunkowania gospodarcze. To też będzie zależało od 

tego, czy będzie w ogóle decyzja rozdysponowana. Trzeba wziąć pod uwagę szukanie innych źródeł 

pozyskania środków.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - tej decyzji dzisiaj, tu i teraz nie podejmiemy. Jest walka 

o dobre pieniądze. Uwłaczające jest wtedy, kiedy ludzie umierają. Musi być sprzęt. Jak zachęcimy 

pacjentki do szpitala ze starym sprzętem.  

 

Radny St. Martuzalski – mam wyście, każdy radny funduje jedno łózko. Mamy 20 łóżek  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dobrze. Od Stanisława zaczynamy. 

 

Radny J. Zegar - stało 1,5 roku ze względu na to, że źle było wybudowane. 

 

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

Ad. pkt. 21.  
Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Ad. pkt. 22.  
Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad. pkt. 23.  
Komunikaty. 

Powielam zaproszenie na spotkanie z panem Prezydentem.  

 

Ad. pkt. 24.  
Zakończenie obrad. 

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

XIX Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 16.15. 
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