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Protokół nr VII/15 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytej w dniu 23 kwietnia 2015 r. w godz. od 14:30 do 16:20 

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 
 

 

*** 

 

Ad.pkt.1 

Obrady VII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu, p. Jan Szczerbań. Na wstępie powitał radnych, władze powiatu, pracowników Starostwa, 

Dyrektorów wydziałów, zaproszonych gości, kierowników jednostek, jarocińskie media. 

Poinformował, że na ustawową liczbę 19 radnych, w obradach zgodnie z listą obecności 

uczestniczy 16 radnych, wobec tego Rada jest władna do obradowania i podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

Spóźnił się Pan radny Sławomir Wąsiewski. Nieobecny Pan radny Leszek Mazurek.  

(Listy obecności radnych, pracowników, kierowników jednostek, zaproszonych gości, stanowią 

załączniki nr 1, 2, 3, 4 do protokołu). 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań - porządek obrad VII sesji Rady Powiatu 

został podany Państwu w zawiadomieniach o zwołaniu sesji. Ale w tym momencie zwracam się 

z prośbą o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty: 

 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w składzie 

osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego – jako punkt 9,  

w związku ze złożoną rezygnacją radnego Mirosława Drzazgi z członkowstwa w Komisji 

Budżetu i Rozwoju i rezygnacją radnego Mikołaja Szymczaka z członkowstwa w Komisji 

Zdrowia i Spraw Społecznych oraz wyrażenia chęci pracy Panów radnych w Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska, 

 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

rezygnacji członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego Pana Teodora Józefa Grobelnego. - 

jako pkt. 10, 

 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. -  

jako pkt. 12. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – nowy porządek obrad został Państwu 

rozdany. Proszę o przegłosowanie nowego porządku obrad? Czy ktoś Państwa ma uwagi do 

przedstawionego porządku? Nie widzę. To proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest 

„za” przyjęciem nowego porządku? Proszę o podniesienie ręki? Dziękuję. W związku z powyższym 

ogłaszam, że następujący porządek obrad został przez Państwa przyjęty: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Powiatu. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i Starosty po VI sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2014 

roku. 

5. Informacja o stanie sanitarno - epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2014 rok. 

6. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2014 

rok. 
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7. Informacja o stanie członkowskim i działalności Kół Wędkarskich PZW oraz ocena 

działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu. 

8. Promocja powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony 

środowiska 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w składzie 

osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji 

członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego Pana Teodora Józefa Grobelnego. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji 

radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2024. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r.  

15. Interpelacje i zapytania radnych.  

16. Wnioski i oświadczenia radnych.  

17. Wolne głosy i wnioski. 

18. Komunikaty. 

19. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przyjęcie protokołu z obrad VI sesji 

Rady Powiatu. Protokół z VI sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Starostwie 

Powiatowym, w Biurze Rady i Zarządu – p. 22 od dnia 20 kwietnia 2015 r. w godzinach 

urzędowania. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z obrad VI sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt. 3 

P. Bartosz Walczak, Starosta – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu 

i Starosty po VI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji. W okresie między sesjami odbyły się 

trzy posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie: w dniu 30 marca, 8 kwietnia oraz w dniu 

13 kwietnia. Sprawozdania stanowią załącznik nr 5 i 6 do protokołu. 

 

Na obrady przyszedł radny Sławomir Wąsiewski. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję Panu Staroście za 

przedstawienie sprawozdania. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do Pana Starosty dotyczące 

sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 

 

Ad. pkt. 4 

Pan Mirosław Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – przedstawił sprawozdanie z realizacji 

„Programu Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2014 roku. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję Panu Członkowi Zarządu 

Mirosławowi Drzazdze. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do przedstawionego 

sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 
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Ad. pkt. 5 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – w punkcie 5 mamy informację o stanie 

sanitarno - epidemiologicznym na obszarze powiatu za 2014 rok. Nadmieniam, że ta informacja 

została dogłębnie przeanalizowana na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Jeżeli są od Państwa 

radnych pytania do Pani Beaty Oleśków, proszę bardzo, otwieram dyskusję.  

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Radny L. Bajda – ja może, drodzy Państwo, nie będę pytał szczegółowo, ale miałem okazję się 

zapoznać z tym sprawozdaniem i widzę, że jest to jedno z lepszych sprawozdań, które w ogóle mi 

przyszło czytać, jest wielokierunkowo, szczególnie mnie zainteresowały czynniki w środowisku 

pracy i wiele innych rzeczy, to ze względów osobistych. Ale twierdzę, że przygotowanie tej 

informacji, chęć zaprezentowania tego szerzej na sesji zasługuje na uznanie. Dziękuję.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję bardzo, dziękowałem już Pani 

Olesków na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, co niniejszym też dziś czynię, dziękuję za 

wkład pracy i całemu zespołowi za pracę właśnie w tej dziedzinie 

 

Ad. pkt. 6 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – informacja o efektach współpracy 

Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2014 rok. Informacja została przekazana Państwu 

Radnym w formie pisemnej w informacjach sesyjnych. Zgodnie z planem pracy Rady, nie będzie 

prezentowana na dzisiejszej sesji. Czy są pytania do informacji? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 7 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – informacja o stanie członkowskim 

i działalności Kół Wędkarskich PZW oraz ocena działalności Społecznej Straży Rybackiej na 

terenie powiatu. Informacja została przekazana Państwu Radnym w formie pisemnej 

w informacjach sesyjnych. Zgodnie z planem pracy Rady, nie będzie prezentowana na dzisiejszej 

sesji. Czy są pytania do informacji? Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Radny L. Bajda – z poziomu Komisji może najpierw, Szanowni Państwo, Komisja Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska miała okazję zapoznać się z informacją. Była to wtedy informacja skrócona 

PZW, dzisiaj otrzymaliśmy informację rozszerzoną. Natomiast bardziej na uwagę zasługuje fakt, 

spotkanie się bezpośrednie z przedstawicielami Kół Wędkarskich PZW działających na terenie 

powiatu jarocińskiego, tylko dwa koła w zasadzie nie uczestniczyły, pozostałe 4 koła uczestniczyły. 

Mieliśmy informację i pisemną i porozmawialiśmy. Z tego wynikają dwa wnioski, które 

z posiedzenia Komisji zostały skierowane do Zarządu. Pierwsza sprawa, że istnieje potrzeba 

większej współpracy ze związkiem wędkarskim po przez udział w imprezach, wspieranie ich 

w imprezach finansowo, nawet poprzez puchary i inne rzeczy. Chodzi o to, żeby amatorsko 

wędkarstwo było upowszechniane również pod katem ochrony środowiska i zagospodarowania 

zbiorników tudzież wydzierżawienia zbiorników, jak i również poprzez element spędzania wolnego 

czasu w sposób pożyteczny. Druga sprawa, która nam się na Komisji również pojawiła, pojawił się 

wniosek, trudny wniosek, ale coś z tym trzeba zrobić, żeby ograniczyć populację bobra 

europejskiego, który rozrósł nam się w katastrofalnym stanie, sięga już po najdrobniejsze cieki 

wodne. Jest objęty ochroną i tu nie chodzi, czy by bezpośrednio odstrzał był, czy inne rzeczy, nie 

mogę tego wprost mówić, ale przynajmniej o ograniczenie pewnych zasięgów oddziaływań 

siedliska. Tu również dochodzi do szkód wędkarskich i innych, dzieje się to już teraz w sposób 

niekontrolowany. Inne rzeczy żeśmy sobie już na Komisji bieżąco wyjaśnili, wiemy, o co chodzi. 

Z mojej strony byłoby tyle.  



 4 

 

Radny S. Wąsiewski – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałbym do punktu 6. 

Ja w tym punkcie mam tylko pytanie w zakresie nowej perspektywy finansowej, bo rzeczywiście to 

sprawozdanie było omawiane na naszych Komisjach, między innymi budżetowej, ta współpraca 

między samorządami w realizacji podstawowych zadań dotyczących zarówno działań 

infrastrukturalnych jak i poprzez działania promocyjne, kulturalne. W związku z tym, że już 

praktycznie są powoli przygotowywane, a wręcz w niektórych priorytetach inwestycyjnych 

ogłaszane konkursy w ramach środków nowej perspektywy finansowej. Czy samorządy skupione 

w naszym powiecie mają jakieś wspólne projekty, wspólne zadania, które są na tyle istotne i ważne, 

które trzeba by przedstawiać na forum regiony, być może komponentu centralnego? Nie mówię tu 

o tzw. ZITach, Zintegrowanych inwestycjach Terytorialnych, bowiem to dotyczy metropolii, u nas 

między innymi w ramach tego ZIT-u bardzo aktynie działa Ostrów z Kaliszem, ale są inne projekty, 

być może związane z ochroną środowiska, być może związane z kanalizacją, z oświatą, zadania 

związane z aktywnością dotyczącą zakresu bezrobocia. Czy w ogóle była dyskusja, macie jakieś 

wybrane priorytety? Czy raczej każdy samorząd we własnym zakresie próbuje przygotowywać 

takie projekty? Dziękuję bardzo.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję bardzo, o odpowiedź proszę 

Pana Starostę.  

 

P. Bartosz Walczak, Starosta – Szanowny Panie Radny, Szanowni Państwo, dwa dni temu 

21 kwietnia we wtorek w Starostwie odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu naszego 

powiatu, które właśnie miało na celu to, aby zostali zapoznani z priorytetami WRPO oraz PROW 

na tą edycję funduszy unijnych pod katem możności absorpcji tych funduszy przez jednostki 

samorządu terytorialnego lub podmioty w ramach ich struktury funkcjonujące. Było to szkolenie 

bardzo robocze, techniczne. Włodarze gmin z naszego powiatu mają tutaj już pełną informację na 

temat tego, co i w jakim zakresie są w stanie zrealizować, na naszym kolejnym spotkaniu, które ma 

się odbyć za 3 tygodnie mają padać już konkretne przemyślenia i pomysły, które oni widzieliby po 

pierwsze w swoich gminach, a dwa, tematy, które widzieliby do realizacji wspólnie, czy poprzez 

związki gmin, czy też związki gmin i powiatu jarocińskiego. Także więc tutaj przekazaliśmy 

szczegółowe informacje i teraz czekamy na komunikat zwrotny z gmin, jak oni po prostu to 

wszystko widzą, ich plany.   

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, także 

chciałbym nawiązać trochę do tego tematu, dlatego, że 29 kwietnia odbędzie się z kolei narada 

z dyrektorami szkół, ponieważ MEN otwiera jak gdyby ten kierunek prozawodowy i chcemy podjąć 

działania w zakresie pisania projektów, żeby pozyskać środki przede wszystkim dla naszych szkół 

zawodowych w tym zakresie. Dlatego, że myślę, że aplikacje będzie można składać na przełomie 

może sierpnia, września, października, stąd chcemy po prostu przygotować się pod względem już 

projektowym, omówić, co chcemy, w jakim zakresie i w jakim zakresie byśmy pisali ten projekt, 

tym bardziej, że mamy własną komórkę, która w tym zakresie jest w stanie pomóc. Także chcemy 

aplikować o te środki i myślę, że to jest po prostu zasadne, chociaż biorąc pod uwagę, że w ZSP 

Nr 1 otwieramy nowy kierunek mechatronik, technik mechatronik, stąd na pewno nie 

zaprzepaścimy tej szansy, żeby nie pozyskać po prostu środków finansowych. Dziękuję bardzo. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję bardzo, wracamy do pkt.7 

 

Radny T. Grobelny – dziękuję za udzielenie głosu, ponieważ jestem wędkarzem, a w siódmym 

punkcie właśnie jest temat wędkarstwa to kilka moich uwag i przede wszystkim chciałbym tutaj 

jeszcze też zwrócić uwagę, że są moi koledzy wędkarz, tam z tyłu, z prezesem Stanisławem 
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Krawczykiem, który właśnie tą pożyteczną działalność prowadzą razem ze mną. Ale na co chciałem 

zwrócić uwagę, mianowicie cieszy nas to, wędkarzy, że powstają kolejne, nowe zbiorniki na terenie 

nie tylko powiatu, ale i ościennych powiatów. Tutaj już wspominałem o zbiorniku Jaraczewo, który 

będzie teraz zalewany i który jest już gotowy, wybudowany, a którego przejąć na razie nie możemy, 

może jakoś to nam się uda z pomocą tutaj kolegów wędkarzy. Co jeszcze chciałem powiedzieć? 

Chciałem też dodać, że wędkarze prowadzą pożyteczną działalność, pożyteczna działalność polega 

na tej rekreacyjno-rozrywkowej działalności wokół tych wód, co tam się dzieje. Prawdziwy 

wędkarz, wszystkich zapewniam tutaj, że ryby nie bierze ze sobą do domu, rybę wypuszcza 

z powrotem, jedynie sprawdza czy jest tam. Ja jeszcze tak nie dorosłem całkowicie i do takiego 

prawdziwego, największą zawsze rybę wezmę, a tak to już nie biorę. Pewien stopień 

wtajemniczenia posiadam, już tutaj nie mówiąc o kolegach, którzy tu naprawdę są bardziej 

wtajemniczeni ode mnie. (…) również tą pożyteczną działalność wokół wód , bo dbają o czystość 

wód, o czystość brzegu i okolic tych jezior. Jedna taka uwaga, którą będziemy musieli, Prezesie 

Stanisławie, sobie rozstrzygnąć, mianowicie cała Polska, terytorium Polski została podzielona na 

takie okręgi wędkarskie i tu jest cały szkopuł, jest bardzo dużo dyskusji między wędkarzami, będąc 

w jednym okręgu trzeba płacić dodatkową składkę, żeby łowić w drugim okręgu. Jeśli my jesteśmy 

w kaliskim, jest obok poznański, to Poznaniacy muszą kaliskiemu płacić dodatkową składkę, a my 

Kaliszanie musimy Poznaniowi płacić. Troszkę nas to niepokoi, ale to jest nas wewnętrzny temat, 

także ja tylko to sygnalizuję, mamy taki właśnie kłopot. Nie wszystkie okręgi się ze sobą 

porozumiewają i nie wszystkie uzgadniają sobie te wolne opłaty. Dziękuję.   

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tylko 

chciałem odnieść się do tego, co Pan Leszek Bajda wspomniał, bo Pan Leszek Bajda wspomniał tu 

o nagrodach, ja uważam, że zawsze z przychylnością odnosimy się do wszystkich próśb, które koła 

wędkarskie kierują do nas w momencie, kiedy są jakieś konkursy w zakresie łowienia. Zawsze czy 

puchary, czy coś, zawsze pieniądze znajdują się po prostu i środki na to, żebyśmy przeznaczyli w 

tym kierunku. Odnośnie tych bobrów, Panie Leszku, ja wiem, że to jest zwierzę pod ochroną, 

czytając to sprawozdanie bardzo mnie zaskoczyło to, że nawet na ul. Estkowskiego w tym małym 

stawku znalazły się bobry. To było dla mnie zupełne zaskoczenie, skąd one mogły się tam znaleźć, 

ale się okazało, że po prostu (…) Jako taka bardzo duża ciekawostka, wiemy, że w Tarcach zaczęły 

bobry tam budować na małej rzecze, ale że tutaj na ul. Estkowskiego nawet się znalazły to było po 

prostu zaskoczenie. Dziękuję bardzo. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa 

radnych ma jeszcze pytanie do pkt. 7? Nie widzę.  

 

Ad. pkt. 8 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – promocja powiatu jarocińskiego 

w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony środowiska. Informacja została przekazana 

Państwu Radnym w formie pisemnej w informacjach sesyjnych. Zgodnie z planem pracy rady, nie 

będzie prezentowana na dzisiejszej sesji. Czy są pytania do informacji? 

Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Radny L. Bajda – z poziomu Komisji, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, bardzo 

szczegółowo zapoznała się ze sprawozdaniem dotyczącym promocji rolnictwa w zakresie produkcji 

rolnej oraz ochrony środowiska. Omawiane tematy z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego, współpraca dożynek Gminno-Powiatowym znalazły jakby swoje odbicie 

w konieczności cyklicznego udziału w różnych imprezach i szkoleniach. Bardzo przyglądaliśmy się 

również organizacjach proekologicznych „Śmieciom STOP”, sprawdzony konkurs, miałem okazję 

w nim uczestniczyć, kiedyś nieco z innej strony, od wielu lat promowany i myślę, że będzie istniał, 
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bo jest ku temu wielka potrzeba, jak i również promocja różnych wydarzeń z zakresu ochrony 

środowiska i dotacji. Tu mówiliśmy kiedyś o dotacji dla Spółek Wodnych, że są stosunkowo 

niewielkie, ale one są potrzebne dla ekologii i w ogóle dla funkcjonowania środowiska w należytym 

stanie, jak najbardziej. Komisja uważa, że tą drogą (…) metod należy iść i oczywiście, jeżeli będą 

jeszcze inne akcje czy inne osoby chętne do współpracy to widzimy, że jest w zakresie i promocji 

rolnictwa i ochrony środowiska bardzo cenne i wskazane. Dziękuję.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa 

radnych jeszcze w tym punkcie chce zabrać głos? Nie widzę.  

 

Ad. pkt. 9. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. W związku ze złożoną rezygnacją radnego Mirosława Drzazgi 

z członkowstwa w Komisji Budżetu i Rozwoju i rezygnacją radnego Mikołaja Szymczaka 

z członkowstwa w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz wyrażenia chęci pracy Panów 

radnych w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Czy są pytania? 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

ja tylko w imieniu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego chcę się zwrócić do radnych Ziemi 

Jarocińskiej, byłych koalicjantów, bo rozumiem, że ta uchwała wynika z obawy przed tym, 

że zaczniemy coś może kombinować w Komisji Rolnictwa, bo tak się składa, że w Komisji 

Rolnictwa Ziemia Jarocińska ma, w jako jedynej komisji mniejszość, nie musicie się Państwo bać, 

nawet o tym o pomyśleliśmy. (…) co do fachowości w dziedzinie ochrony środowiska i rolnictwa 

nie mam. Także niepotrzebna zmiana, widać sobie nie ufamy, a myślę, że szkoda, bo nikt z nas nie 

pomyślał przez chwilę o takiej ewentualności, że można by coś tutaj robić. Pragnę Państwa 

uspokoić (…) tylko niepotrzebnie uważam. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Kto z Państwa radnych jest 

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

„przeciw”? Nie widzę. Czy ktoś się „wstrzymał”? Nie widzę. Dziękuję. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

przy 17 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr VII/59/15 

 

Ad. pkt. 10. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego Pana Teodora Józefa Grobelnego. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Radny T. Grobelny – Panie Przewodniczący, Szanowni radni, ja tylko mogę potwierdzić to, co 

powiedział Pan Przewodniczący przed chwilą i potwierdzić moją rezygnację ze składu Zarządu. 

Apeluję do wszystkich radnych, żeby przychylili się tutaj do mojego wniosku na temat rezygnacji. 

Dziękuję.  
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

głosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem powyższego projektu uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest „przeciw”? Nie widzę. Czy ktoś się „wstrzymał”? 

Dziękuję. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

przy 14 głosach „za” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr VII/60/15 

 

Ad. pkt. 11. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. Przyjmuje się rezygnację radnego Pana Karola 

Piotra Matuszaka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. Czy w tym punkcie 

ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Karol Matuszak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

Szanowni Radni, pięknie Wam pragnę podziękować za współpracę krótką, ale myślę, że owocną, 

wszystkim urzędnikom, osobom, z którymi współpracowałem, Paniom z Biura Rady. Bardzo 

proszę o przegłosowanie mojej rezygnacji, podtrzymuję. Dziękuję jeszcze raz pięknie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego? 

Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest „przeciw”? Nie widzę. Czy ktoś się 

„wstrzymał”? Dziękuję. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

przy 13 głosach „za” oraz 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr VII/61/15 

 

Ad. pkt. 12. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. Poproszę w tym momencie, jeżeli to dotyczy 

mojej osoby, o przejęcie obrad przez Pana Wiceprzewodniczącego Juliana Zegara. Oddaję głos.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – dziękuję koledze bardzo za przekazanie 

głosu, postaram się sprawnie poprowadzić dalsze obrady. Czy ktoś ma pytania do Pana 

Szczerbania? 

 

Radny T. Grobelny – czy potwierdza to? 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – tak, potwierdzam, że składam 

rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. Dziękuję. 

 



 8 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – dziękuję. Przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Czy ktoś jest „przeciw”? Nie widzę. Czy ktoś 

się „wstrzymał”? Dziękuję. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

przy 16 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr VII/62/15 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – Szanowni Państwo, w związku 

z przyjęciem rezygnacji radnego Pana Karola Piotra Matuszaka z funkcji Przewodniczącego Rady 

Powiatu Jarocińskiego oraz w związku z przyjęciem rezygnacji radnego Pana Jana Franciszka 

Szczerbania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego zwracam się z prośbą 

o rozszerzenie porządku obrad o: 

 Powołanie Komisji Skrutacyjnej – jako pkt. 13 

 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego - jako pkt. 14 

 Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego - jako pkt. 15 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – proszę o rozdanie nowego porządku 

obrad, żeby każdy się zapoznał i za chwilę przegłosujemy. Kto jest „za” przyjęciem rozszerzonego 

porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest „przeciw”? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie 

widzę. Dziękuję. W związku z powyższym ogłaszam, że jednogłośnie (17 „za”) przyjęliśmy nowy 

porządek obrad: 

13. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego.  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2024. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r.  

18. Interpelacje i zapytania radnych.  

19. Wnioski i oświadczenia radnych.  

20. Wolne głosy i wnioski. 

21. Komunikaty. 

22. Zakończenie obrad. 
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Ad. pkt. 13. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – przystępujemy do wyboru Komisji 

Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne głosowanie na Przewodniczącego Rady Powiatu. Radni 

otrzymali stosowne przepisy w tym zakresie. Przypominam jednak, 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. 

Przypominam, że członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować na Przewodniczącego Rady 

Powiatu. 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”. Proszę Państwa 

radnych o zgłaszanie kandydatur. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – to ja proponuję na członków Komisji Skrutacyjnej Pana radnego 

Mirosława Drzazga oraz Pana radnego Mariusza Stoleckiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – czy Pan radny Mirosław Drzaga 

przyjmuje? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – przyjmuję. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – czy Pan radny Mariusz Stolecki 

przyjmuje? 

 

Radny M. Stolecki – tak, wyrażam zgodę. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – proszę o jeszcze jednego kandydata. 

 

Radny T. Grobelny – proponuję na członka Komisji Skrutacyjnej Panią Bronisławę Włodarczyk. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – czy Pani radna przyjmuje?  

 

Radna B. Włodarczyk – tak, przyjmuję.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – czy są jeszcze inne kandydatury? 

Dziękuję. Przegłosujemy kandydatury. Kto jest „za” tym, aby Pan Drzazga uczestniczył w Komisji 

Skrutacyjnej? Kto jest „przeciw”? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie. 

 

Kandydatura Radnego Mirosława Drzazgi    17 „za” 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – kto jest „za” tym, aby Pan Mariusz 

Stolecki brał udział w Komisji Skrutacyjnej? Kto jest „przeciw”? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 

Nie widzę. Jednogłośnie. 

 

Kandydatura Radnego Mariusza Stoleckiego  17 „za” 
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – Kto jest „za” tym, aby Pani radna 

Bronisława Włodarczyk uczestniczyła w Komisji Skrutacyjnej? Kto jest „przeciw”? Nie widzę. Kto 

się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie. 

 

Kandydatura Radnej Bronisławy Włodarczyk  17 „za” 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – stwierdzam, że Radni wybrali Komisję 

Skrutacyjną w składzie: 

1/ Pan Radny Mirosław Drzazga 

2/ Pan Radny Mariusz Stolecki 

3/ Pani Radna Bronisława Włodarczyk 

 

Ad. pkt. 14. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – przypominam wszystkim radnym, przed 

przystąpieniem do zgłaszania kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu, że Rada 

wybiera Przewodniczącego ze swego grona bezwzględną większością głosów w obecności, 

co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Ponadto Przewodniczący 

Rady nie może być członkiem Zarządu Powiatu. Proszę o zgłaszanie kandydatur na 

Przewodniczącego Rady. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni 

Państwo, chciałbym zgłosić na Przewodniczącego Rady Pana Jana Szczerbania, myślę, że nie 

potrzeba tutaj wielu słów. Jest radnym już od wielu, wielu lat, także był Członkiem Zarządu, 

obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady. Myślę, że to jest kandydatura zasadna, żeby Rada wzięła 

ją pod swoją rozwagę i w głosowaniu wypowiedziała się „za”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – dziękuję Panu radnemu. Proszę, 

o podanie następnych kandydatur.  

 

Radny L. Bajda – wniosek o zamknięcie listy.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – dziękuję bardzo, to przegłosujemy taki 

wniosek. Kto z Państwa radnych jest „za” zamknięciem listy na Przewodniczącego Rady? Kto jest 

„przeciw”? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, 17 głosami „za” 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – zamykam listę kandydatów. Czy Pan 

radny Szczerbań Jan przyjmuję kandydaturę na Przewodniczącego Rady?  

 

Radny J. Szczerbań – tak, przyjmuję. Dziękuję.  

 

Kandydatami na Przewodniczącego Rady Powiatu zostali: 

1. Pan Radny Jan Franciszek Szczerbań 

Lista kandydatów stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – proszę Komisję Skrutacyjną 

o ukonstytuowanie się i przystąpienie do przygotowania kart do głosowania. Ogłaszam w tym celu 

15 minutową przerwę. 
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Po przerwie  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – wznawiam obrady VII sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Rada, jak widzę, zachowuje quorum, wobec czego jest nadal władna do 

podejmowania prawomocnych decyzji. Proszę członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do 

głosowania, a jej przewodniczącego o przypomnienie sposobu głosowania.  

 

P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – przypomniał zasady tajnego 

głosowania. Są trzy przypadki:  

krzyżyk - to jest akceptacja kandydata, głos „za”,  

przekreślenie – nie akceptujemy kandydata, inaczej mówiąc głos „przeciwny”, 

i trzeci przypadek, kiedy nie ma krzyżyka, nie ma skreślenia to jest po prostu głos nieważny.  

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do rozdawania kart do głosowania. 

 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska, 

odbierał od członka Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, następnie za osłoną oddawał głos 

i wrzucał kartę do urny. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – na czas liczenia głosów oraz 

sporządzenia protokołu z głosowania zarządzam 5-minutową przerwę.  

 

 

Po przerwie  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – wznawiam obrady po przerwie. Proszę 

Pana Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o ogłoszenie wyników głosowania i odczytanie 

protokołu z posiedzenia komisji.  

 

P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół z posiedzenia Komisji 

Skrutacyjnej. Protokół stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 

Przewodniczącym Rady Powiatu V kadencji został wybrany Pan radny Jan Franciszek Szczerbań, 

który otrzymał 17 głosów „za”. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – dziękuję Panu Przewodniczącemu oraz 

całej Komisji za podanie wyników. Informuję, że na podstawie wyników głosowania Rada 

podejmie uchwałę stwierdzającą wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

Przypominam, że projekt uchwały Radni otrzymali. Czy ktoś zabierze głos do projektu uchwały? 

Nie widzę. Kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego 

Rady Powiatu Jarocińskiego? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto „się wstrzymał”? 

Dziękuję.  

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

przy 16 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr VII/63/15 
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P. B. Walczak, Starosta Jarociński – Szanowni Państwo, Radni, zaproszeni goście, z tego miejsca 

chciałbym serdecznie podziękować dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady Powiatu Panu 

Karolowi Matuszakowi za naszą współpracę. Współpracowało nam się dobrze. Mam nadzieję, 

że zarówno z Panem Karolem jak i pozostałymi członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego 

będziemy mogli efektywnie współpracować na rzecz powiatu. Proszę przyjąć moje podziękowania.  

 

Radny K. Matuszak – Panie Przewodniczący, gratuluję wyboru. Szanowni Państwo, pragnę 

jeszcze raz Państwu podziękować, wszystkim urzędnikom, kierownikom jednostek, prasie 

jarocińskiej, Paniom z Biura Rady. Szanowni Państwo, z wieloma z Was znam się już którąś 

kadencję, z wieloma pierwszy raz, ale wiem, że w tym samorządzie istnieje i jest olbrzymi potencjał 

do tego, aby służyć ludziom, służyć naszym wyborcom, służyć wszystkim mieszkańcom powiatu 

jarocińskiego. Ja mam nadzieję, że ta kadencja, na której jesteśmy dopiero na początku, stanie się 

taką kadencją przełomową, gdzie właśnie ta służba społeczeństwu, stanie się priorytetem tego Wam 

Państwu i sobie życzę. Jeszcze raz wszystkim pięknie dziękuję.  

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – jak rozwój dalszy wydarzeń następuje to pozwólcie też, 

drodzy Państwo, że serdecznie pogratuluję nowemu Przewodniczącemu, Jasiu, gratulacje, 

wszystkiego dobrego na tym stanowisku, dużo siły, chęci, zapału do pracy. I czego jeszcze więcej, 

wszystkiego, wszystkiego dobrego. Gratuluję.  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, p. Julian Zegar – dziękuję Panu Staroście. Dziękuję 

Państwu za uwagę, przekazuję głos Panu Przewodniczącemu i gratuluję. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

 

Julian Zegar 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę Państwa, cóż tu więcej powiedzieć, 

ja powiem w skrócie, że dziękuję za okazane mi zaufanie, bo rzadko bywa, żeby wszyscy radni 

zagłosowali „za”. To pokazuje nas tutaj ponad podziałami, że liczy się dobro mieszkańców ziemi 

jarocińskiej i to jest piękne. Dziękuję za to okazane serce. Powierzone mi obowiązki, mówię, 

że będę wykonywał należycie. Karol, Tobie dziękuję, bo Ty pokazałeś jak być dobrym 

Przewodniczącym. Byłem z resztą Twoim zastępcą, z czego się bardzo cieszę. Taka jest polityka, 

nie mnie to jest oceniać, taka jest decyzja, a nie inna. Znasz moje zdanie, bolałem nad tym, ale my 

się nie rozstajemy. To, co fajni powiedziałeś, kiedy załatwiałeś jako szef legitymacje dla nas, „bez 

funkcji”, najważniejsze dla Ciebie, że każdy z nas jest radnym, że służymy mieszkańcom i Ty 

wskazałeś. Po drugie dużo prac też rozpocząłeś, między innymi też jest przed nami uchwała statutu, 

także tutaj dużo wniosłeś. Służyć też mi będziesz pomocą. To, co dzisiaj Państwo pokazaliście, 

jestem spokojny o przyszłość, ale hierarchia ma to do siebie, że trzeba zacząć od największego 

klubu, od Ziemi Jarocińskiej. Tyle mówiono, że w Ziemi Jarocińskiej jest dyktat, że Pan Pawlicki 

rządzi wszystkim, proszę Państwa, proszę zauważyć, demokracja. Na klubie był Pan szef Klubu 

Ziemi Jarocińskiej Pan Adam Pawlicki, swoje powiedział, zostawił pod rozwagę głosujących. 

Jak widzicie Państwo, to Ziemia Jarocińska z jednym kolegą z PiS-u wybrała większością mnie 

tutaj. To jak widzimy, to nie jest tak, że Ziemia Jarocińska, że Pan Pawlicki dyktat, nieprawda. Ja to 

odrzucam, czego dowodem jest tutaj moja siedząca. Więc każdemu z radnych z Ziemi Jarocińskiej, 

którzy oddali głos dziękuję bardzo, dziękuję mojemu koledze z PIS-u, dziękuję kolegom z PSL-u, 
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dziękuję niezrzeszonym radnym, każdym z Was, bo to jest zobowiązujące. Dziękuję za to 

wszystko.  

 

Ad. pkt. 15. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przejdziemy teraz do punktu kolejnego, tym 

punktem jest wybór Wiceprzewodniczącego. Przypominam, że zgodnie z § 11 ust. 1 statutu, Rada 

Powiatu wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów 

w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W tej chwili 

dokonamy wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Proszę o zgłaszanie kandydatur 

na Wiceprzewodniczącego. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, chciałbym 

zgłosić na Wiceprzewodniczącego Rady Pana Leszka Bajdę. Kilka zdań uzasadnienia. Znam Pana 

Leszka Bajdę, jak się okazuje, od czasów studiów, wtedy już Pan Leszek bardzo głęboko 

angażował się w ekologię, w ochronę środowiska, chociaż na końcu lat 70 niektórzy nie rozumieli 

jeszcze słowa „ekologia”, bo to było coś nowego. Zawsze cokolwiek robił bardzo się angażował. 

Znałem go również i współpracowałem jako radnego Rady Miejskiej, gdzie był aktywny w wielu 

komisjach, bo w różnych komisjach działał. Sami Państwo widzicie, że chociaż po raz pierwszy 

sprawuje funkcję radnego powiatowego, jest Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska i widzimy tutaj na sesjach, a także na posiedzeniach Komisji, że zawsze do każdego 

tematu potrafi się odnieść konkretnie i bardzo, bardzo merytorycznie. Ponadto jest dobrym 

moderatorem posiedzeń Komisji i gdyby, nie daj Boże, zabrakło Przewodniczącego z jakiś tam 

powodów na sesji to też jako Wiceprzewodniczący będzie mógł śmiało i swobodnie prowadzić 

obrady sesji Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję bardzo. Czy na tej sali są inne 

kandydatury? Nie widzę. Pozostaje mi zapytać Pana Leszka Bajdę, czy wyraża zgodę na 

startowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu? 

 

Radny L. Bajda - tak, wyrażam zgodę.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – jeżeli mogę dodać przed głosowaniem, ja też 

podzielam zdanie to powiedział Pan Mikołaj Szymczak, to jest wprawiony radny w bojach, tym 

bardziej łączą nas też wizje, wartości też prawicowe. W życiu każdy z nas błędy robi, tak samo ja 

błędy robię, w tej chwili mamy nowe zadania, myślę sobie, to, co powiedział Pan Wicestarosta, 

bardzo mile jest widziany w gronie Wiceprzewodniczących. Na pewno będzie takim mocnym 

wsparciem tutaj dla pracy Rady Powiatu. Zamykam listę kandydatów.  

 

Kandydatami na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu zostali: 

1. Pan Radny Leszek Bajda 

Lista kandydatów stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – proszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie 

kart do głosowania. Ogłaszam 5 minut przerwy. 

 

 

Po przerwie 
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Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wznawiam obrady po przerwie. Stwierdzam, 

że quorum jest nadal zachowane, więc Rada jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie tajnego głosowania. 

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do rozdawania kart do głosowania. 

 

W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska, 

odbierał od członka Komisji Skrutacyjnej kartę do głosowania, następnie za osłoną oddawał głos 

i wrzucał kartę do urny. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – na czas liczenia głosów i sporządzenia 

protokołu z głosowania zarządzam 5 minut przerwy. 

 

 

Po przerwie 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wznawiam obrady po przerwie. Informuję, 

że Rada jest nadal władna do obradowania, ponieważ zachowuje quorum. Proszę 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania i odczytanie 

protokołu z posiedzenia komisji.  

 

 

P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – odczytał protokół z posiedzenia Komisji 

Skrutacyjnej. Protokół stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu V kadencji został wybrany Pan radny Leszek Bajda,  

który otrzymał 11 głosów „za” oraz 6 głosów „przeciw” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję za przedstawienie protokołu. 

Informuję, że na podstawie wyników głosowania Rada powinna podjąć uchwałę stwierdzającą 

wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – kto z Państwa radnych jest „za” podjęciem 

uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego? 

Proszę o podniesie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Nie widzę. Kto „się wstrzymał”? Nie widzę. 

Dziękuję.  

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

przy 17 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr VII/64/15 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – Panie Wiceprzewodniczący serdecznie 

gratuluję, proszę tutaj, zapraszam do siebie, do nas do stołu prezydialnego. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – ogłaszam 5 minut przerwy, w przerwie 

zwołuję Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych. 
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Po przerwie 

 

Ad. pkt. 16 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024.  

 

Pan Skarbnik Powiatu Jacek Jędrzejak – omówił projekt uchwały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych 

ma pytania do powyższej uchwały? Nie widzę. Poproszę o opinię Komisji. 

 

Radny M. Małynicz - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. 

 

Radny M. Stolecki - Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. 

 

Radny M. Stolecki – tutaj zauważyłem, że w porządku obrad zarówno w pierwotnej wersji jak 

równie w dzisiejszej rozszerzonej zabrakło informacji o naszym spotkaniu Komisji Edukacji 

i Kultury w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie. Widzę, że Pana Dyrektora już nie 

ma na sali, jednak chciałem mimo wszystko podziękować za ugoszczenie nas. Do ZSP Nr 2 

wróciłem tam w sumie po 10-12 latach, obejrzałem tą szkolę i bardzo pozytywnie jestem 

zaskoczony, warunki są super. Także należą się też podziękowania dla Pana Dyrektora jako 

gospodarza i na pewno dla radnych poprzednich kadencji, którzy się do tego też przyczynili. 

Dziękuję.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję. Kto z Państwa radnych jest „za” 

podjęciem projektu uchwały przedstawionej przez Pana Skarbnika? Proszę o podniesie ręki. 

Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Nie widzę. Kto „się wstrzymał”? Nie widzę. Dziękuję.  

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

przy 17 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr VII/65/15 

 

Ad. pkt. 17. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – przedkładam do rozpatrzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.  

 

Pan Skarbnik Powiatu Jacek Jędrzejak – omówił projekt uchwały. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do 

Pana Skarbnika dotyczące powyższej uchwały? Nie widzę. Poproszę o opinię komisji. 
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Radny M. Małynicz - Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. 

 

Radny M. Stolecki - Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na 

posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest 

„za” podjęciem powyższego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.? Proszę 

o podniesie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Nie widzę. Kto „się wstrzymał”? Nie widzę. 

Dziękuję.  

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

przy 17 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr VII/66/15 

 

Ad. pkt. 18. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – interpelacje i zapytania radnych. Między 

sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie ze strony radnych. Czy dzisiaj ktoś z państwa 

radnych składa interpelację? Nie widzę. 

 

Ad. pkt. 19. 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wnioski i oświadczenia radnych. Nie widzę. 

 

Ad. pkt. 20. 
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – wolne głosy i wnioski. 

 

Radny W. Kwaśniewski – Wysoka Rado, ja chciałem w tym punkcie zadać jedno pytanie, 

jaki będzie dalszy tok pracy nad statutem powiatu? Jak to będzie wyglądało, bo co tu dużo ukrywać, 

proponowałbym poddać go szczegółowej dyskusji, szczegółowej analizie. Pozwolę sobie tylko 

zwrócić na jedną rzecz uwagę, właśnie chcę zrobić to dzisiaj, bo dzisiaj mieliśmy tajne głosowanie.  

W 35 paragrafie jest zapisane, że głosowanie będzie przeprowadzone na kartach ponumerowanych 

i ostemplowanych pieczęcią Rady Powiatu. Proszę sobie wyobrazić dzisiejsze glosowanie, 

Kwaśniewski na liście ma nr 6 i dostaje kartę nr 6 i wszyscy wiedzą jak głosował. Dziękuję bardzo.  

 

Radny K. Matuszak – jako Przewodniczący Komisji Statutowej, bo cały czas jestem. Spotkaliśmy 

się teraz, Szanowni Państwo, myśmy rozdali ten statut w zasadzie w wersji ostatecznej z prośbą 

taką, że jeżeli ktoś z Państwa radnych ma uwagi to bardzo bym prosił ponanosić. Myśmy jako 

Komisji Statutowa w zasadzie sprawę skończyli, za wyjątkiem drobnych poprawek językowych, 

to jeszcze będzie sprawdzane przez fachowców, i puszczamy to w maju na poszczególne Komisje 

tak, żeby w maju, jak się uda, jak nie, to w czerwcu, ten statut uchwalić. Także teraz rozpoczynamy 

cała procedurę uchwalenia i teraz będzie czas na takie oficjalne poprawki. Faktycznie, 

numerowane, to gdzieś to się przeoczyło, bo to bezsensu, wtedy będzie jawne. Takie rzeczy 

będziemy korygować. Także myślę, że nie ma co się denerwować. Jak jeszcze ktoś z Państwa jakieś 
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uwagi widzi to żeby to odnotowywać i będziemy to na bieżąco poprawiać. Jak trzeba będzie to się 

Komisja Statutowa będzie spotykać w dalszym ciągu, nie ma żadnego problemu.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – dziękuję, kolega radny zaczął i to kończymy 

w tym samym składzie, my tego dopilnujemy do końca. Komisja Statutowa jest w tym samym 

składzie i nie ma potrzeby tego zmieniać. Tak, jak mówiliśmy wtedy w ramach Komisji, że gdzieś 

na majowe już komisje byśmy powoli to planowali.  

 

Radny A. Szlachetka – dziękuję Panie Przewodniczący za udzielenie głosu, w imieniu strażaków 

oraz swoim chciałbym podziękować Zarządowi za pozytywne rozpatrzenie wniosku 

o dofinansowanie namiotu termicznego przy OSP w Komorzu Przybysławskim i liczę, że ta sprawa 

wkrótce zostanie dopięta zakończona realizacja. Dziękuję bardzo.  

 

Ad. pkt. 21.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – komunikaty. Przypominam, że do 

30 kwietnia należy złożyć w Biurze Rady dwa egzemplarze oświadczenia majątkowego, w którym 

trzeba wykazać stan majątku na dzień 31 grudnia 2014 roku. Do oświadczenia należy dołączyć 

zeznanie roczne PIT wraz z załącznikami. Przypominam, że jeżeli ktoś nie rozumie z Państwa 

radnych albo się gubi to nasze Biuro służy czy też rada Pan Skarbnika, także tutaj proszę się nie 

obawiać, tylko musimy pilnować terminów. Proszę przyjść do Rady i nasze pracownice wszystko 

wytłumaczą, także o to proszę być spokojnym, bo każdy musi umieć. Co do następnej sesji, to 

Państwa powiadomimy jeszcze, dopiero usiądziemy sobie i to zaplanujemy.   

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – Szanowni Państwo, pozwolę sobie przypomnieć, że zbliżają się 

święta majowe, 2 maja Dzień Flagi, 3 maja święta Konstytucji, zapraszamy na uroczystości. 3 maja 

będzie złożenie kwiatów pod pomnikiem w Parku Zwycięstwa o godzinie 11:30, o godz. 12:30 

msza święta w kościele Chrystusa Króla za Ojczyznę. Natomiast w sobotę pojutrze obchody  

70-lecie istnienia jednostki wojskowej w Jarocinie, dowódca jednostki Pan pułkownik Andrzej 

Galan serdecznie zaprasza, tam będzie szereg atrakcji i dzień otwarty koszar, także można przyjść 

z całymi rodzinami, żeby pokazać dzieciom, młodzieży sprzęt, jakim dysponuje nasza jednostka. 

Dziękuję bardzo.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – czy jeszcze ktoś z Państwa ma w tym 

punkcie jakiś komunikat? Nie widzę.  

 

Ad. pkt. 22.  
Przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Szczerbań – w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

zamykam obrady VII Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 

 

 

 

Protokołowała :  

Katarzyna Józefiak 

Agnieszka Przymusińska 

 


