
Protokół nr LI/22 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 

odbytej w dniu 15 marca 2022 r. w godz. od 15:00 do 15.50 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie, p. 30 i zdalnie 

  

*    *    * 
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - otwieram obrady LI Sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego VI Kadencji. W trosce o zdrowie radnych i urzędników Sesja na moją prośbę 

została zorganizowana zdalnie. Witam Panie i Panów Radnych  oraz wszystkich 

zaproszonych  gości. Sprawdzimy obecność. W tym celu proszę o naciśnięcie ikony kworum 

w systemie esesja i zaznaczenie swojej obecności. Informuję na podstawie listy obecności, że 

rada jest władna do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał. Ponadto 

w posiedzeniu uczestniczą: pani Katarzyna Szymkowiak Wicestarosta, pan Jacek Jędrzejak 

Skarbnik Powiatu, pan Tomasz Kuderski radca prawny, pan Ireneusz Lamprecht Sekretarz 

Powiatu, Dyrektor PCPR w Jarocinie Patryk Kulka W posiedzeniu wzięło udział 18 członków. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków. 

1. Tomasz Bandyk 

2. Janusz Barański 

3. Marta Bierła 

4. Agnieszka Borkiewicz 

5. Lidia Czechak 

6. Mirosław Drzazga 

7. Andrzej Dworzyński 

8. Teodor Grobelny 

9. Jacek Jędraszczyk 

10. Elżbieta Kostka 

11. Stanisław Martuzalski 

12. Karol Matuszak 

13. Janina Nicke 

14. Mariusz Stolecki 

15. Hanna Szałkowska 

16. Jan Szczerbań 

17. Michał Urbaniak 

18. Mateusz Walczak 

19. Julian Zegar 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Porządek obrad 51 sesji Rady Powiatu został 

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

Zarząd wniósł autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2022-2030 oraz autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022rok  

 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 51 sesji Rady Powiatu. 

 



Ad. pkt. 2.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Powiatu. 

Protokół z 50 sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w Starostwie Powiatowym, 

w Biurze Rady – p. 22 w godzinach urzędowania oraz udostępniony w programie esesja. Do 

dnia sesji nie wpłynęły do niego żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła 

protokół z obrad 49 sesji Rady Powiatu VI kadencji.  

Ad. pkt. 3.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po L 

sesji Rady Powiatu. Proszę o zabranie głosu p. Starostę Lidię Czechak. 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - Witam państwa bardzo serdecznie między sesjami 

odbyło się 5 posiedzeń zarządów dołączyliśmy również państwu listę odbytych spotkań między 

sesjami Oczywiście jeżeli będą jakiekolwiek pytania to państwu odpowiem tak jak Państwo 

dobrze wiedzą ta nasza działalność oprócz tej takiej działalności stricte dotyczącej powiatu 

w ostatnim czasie dość mocno jest nakierowana na pomoc Ukrainie każdy z sztabów jakby 

którzy lektury zostały które spotykają się z panem wojewodą otrzymywał określone zadania 

które musiały być zrealizowane część tych zadań przejmowały Gminy część powiat a bardzo 

dużą część tutaj wojewoda Wielkopolski także jeżeli będą jakiekolwiek pytania to oczywiście 

bardzo chętnie tutaj ja ko zarząd odpowiemy 

Radny T. Grobelny - Dziękuję otwieram dyskusję Czy ktoś pragnie zabrać głos do wystąpienia 

pani starosty Panie przewodniczący tylko w dwóch kwestiach krótkich. Proszę panie radny 

Grobelny. I takich tutaj szczegółowych mianowicie Tutaj widzę na posiedzeniu zarządu w dniu 

15 Lutego zarząd rozpatrzył tutaj propozycję przejęcia drogi powiatowej i przejęcia do drogi 

gminnej to jest w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi położonej na terenie 

gminy Jarocin do kategorii dróg gminnych to bym prosił o wyjaśnienie tutaj czy to chodzi 

o Siedlemińską czy coś jeszcze i poza tym jeszcze druga sprawa Mianowicie dwa punkty dalej 

jest że zarząd również na omawianym posiedzeniu podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania 

do Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie Aha tak to w nim nie więcej niż 30000 zł pod 

warunkiem że się złożą również i gminy i tak samo do PSP straży pożarnej do niej więcej niż 

50 też o ile tutaj połowę pozostałej dopłaty też złożą gminy. A co będzie jeśli gminy nie dołożą 

chciałbym tu wiedzieć. Bo my i tak musimy ten wkład jakoś zabezpieczyć to te dwa pytania 

krótkie i tylko te.  

P. L. Czechak, Starosta Jarociński -  Dobrze Ja tutaj odpowiem może w tej pierwszej kwestii 

w tej drugiej kwestii poproszę tutaj Pana Wiesia jest bo jest tutaj wspólnie z nami. jeżeli chodzi 

o zwróciło się do nas państwowa straż pożarna oraz policja z prośbą o przekazanie jakby pewnej 

kwoty która mogłaby służyć im jako wykazanie się wkładem własnym do pozyskania 

samochodów. Jeżeli chodzi o policję policja napisała do nas o zabezpieczenie kwoty 60000 zł 

my na zarządzie przyznaliśmy i kwotę 30000 zł no uzupełniając to tym że mogą zwrócić się 

o brakującą kwotę do czterech samorządów gminnych na terenie naszego powiatu policja 

w żaden sposób nam tutaj pod tym kątem nie podlega. Troszeczkę inaczej to wygląda niż 

z państwową strażą jakbym pożarną ale chcieliśmy wykazać bo wiemy że bardzo często 

komenda wojewódzka Jeżeli nie widzi tego wkładu ze strony samorządu w ogóle nie podejmuje 

próby zakupu nowego taboru samochodowego więc tutaj Chcieliśmy żeby w ogóle pan 

komendant miał możliwość Jakby zwrócenia się do komendy wojewódzkiej z taką z takim 

zapytaniem czy jakiś samochód mógłby ewentualnie otrzymać No i prosiliśmy też żeby 



skierował to pismo do wszystkich gmin z terenu naszego powiatu. Podobnie była sytuacja 

z państwową strażą pożarną otrzymaliśmy propozycję z Komendy Wojewódzkiej o wymianie 

starego naszego auta tego GBA tego największego na nowy ze względu na to że w ostatnim 

czasie dość mocno producenci podnoszą koszty tych samochodów komenda zobowiązała się 

że te wszystkie które mają przynajmniej 12 lat zostaną jeszcze zakontraktowane według 

cennika starego i to była kwota że samorządy muszą dołożyć do zakupu tych samochodów 400 

000 zł pozostałą brakującą kwotę sfinansuje tutaj komenda. Również pan komendant skierował 

pisma do wszystkich zainteresowanych gmin odpowiedziała tylko gmina Kotlin podejmują 

uchwały w marcu o przekazaniu kwoty 300000 zł do Państwowej Straży Pożarnej i w tym 

momencie zastaną właścicielami tego starego pojazdu który będzie mógł być przekazany 

w ramach przekazanej tej dotacji. My zaproponowaliśmy im kwotę 50000 zł ale przy tej kwocie 

Niestety ten samochód nie trafiłby niestety do naszej powiatowej komendy policji ponieważ te 

400000 to była kwota minimalna którą samorząd mógł zaproponować były kwoty między 400 

a 600 000 zł ponieważ zakup takiego samochodu kosztuje około 1,2 mln zł. na chwilę obecną. 

Więc no tutaj żeby nie tracić jakby nie wypaść z tej kolejki ponieważ w kolejce były również 

inne państwowe tutaj jednostki a nasz samochód ma 12 lat i jest chętny na zakup tego 

samochodu No bardzo się cieszymy że tutaj gmina Kot lin się zdecydowała na zakup tego 

samochodu i będziemy prosić tutaj państwa radnych o przekazanie nie 50 a 100 000 zł żeby 

uzupełnić ten brakujący wkład. No ale Państwowa Straż Pożarna No jest naszą jakby jednostką 

i my tutaj w pierwszej kolejności jeżeli chodzi o tą troskę o bezpieczeństwo tutaj naszych 

mieszkańców powinniśmy się wykazać więc myślę że jeżeli uda się to w tej kwocie zakupić to 

no to jest to zakup zasadny No i uważam że w tej kwocie jedyne na chwilę obecną do 

zrealizowania bo naprawdę ceny na rynku się tak różnicują i są tak różne że oni też dokładnie 

nie wiedzą w jakiej kwocie od zamówienia do później odbioru do realizacji firmy się też 

zaczynają zabezpieczać co do wysokości tych wszystkich kwot więc tutaj będziemy prosić 

państwa radnych A co do drogi to to tutaj bym prosiła może Pana Wiesia.  

P. W. Ratajczak gł. Specjalista ds. dróg - Witam państwa odnośnie pierwszego pytania gmina 

Jarocin wystąpiła tutaj z propozycją zmiany kategorii drogi która w tej chwili jest łącznikiem 

obwodnicy Jarocina w miejscowości Mieszków. Jest to nowy odcinek wybudowany przez 

Generalną Dyrekcję Zarząd Powiatu tutaj żeby wyrazić opinię o nadaniu o zmianie kategorii 

musiałby jednocześnie ta droga musiałaby być równocześnie pozbawiona kategorii 

poprzedniej. W tej chwili to jest droga należąca do Generalnej Dyrekcji w związku z tym jest 

drogą krajową. Gmina nie przesłała tutaj do nas żadnych dokumentów świadczących o tym że 

wystąpili o utratę statusu drogi krajowej. W związku z tym wniosek ten nie mógł być 

rozpatrzony pozytywnie. 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - czy ktoś z Państwa radnych pragnie jeszcze zabrać 

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

Radę przyjęte. 

Ad. pkt. 4.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego 

Rady Powiatu oraz Radnych po L sesji Rady Powiatu. Nie uczestniczyłem w żadnych 

spotkaniach. 

 

OGŁASZAM PRZERWĘ w trakcie, której komisje zaopiniują projekty uchwały oraz 

autopoprawki wniesione przez Zarząd Powiatu.  

 



Po przerwie. 

Ad. pkt. 5.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jst za 2021 rok. Sprawozdanie zostało zamieszczone w 

programie esesja. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie przedłożonego 

sprawozdania? Otwieram dyskusję. Czy są pytania i uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę. 

Sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

Ad. pkt. 6.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Informacja o działalności inspekcji weterynaryjnej 

na terenie powiatu. Informacja została zamieszczona w programie esesja. Temat był również 

omawiany na Komisji Rolnictwa i Ochrony środowiska.  

P. Paweł Marcinkowski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarocinie – rzeczywiście 

omawiałem temat szeroko na posiedzeniu komisji Rolnictwa. Ja bym może nie chciał tego 

powtarzać, wobec tego czy są jeszcze dzisiaj pytania?  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Otwieram dyskusję.  Nie widz. Dziękujemy panu 

Doktorowi. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

Ad. pkt. 7.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Sprawozdanie z działalności PCPR w Jarocinie. 
Sprawozdanie zostało został zamieszczone w programie esesja omawiane było również na 

posiedzeniach Komisji. Jest obecny pan Dyrektor PCPR w Jarocinie pan Patryk Kulka 

Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania ? 

Otwieram dyskusję. Nie widzę. 

Sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

Ad. pkt. 8. 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w 2021 roku. Sprawozdanie zostało został zamieszczone 

w programie esesja omawiane było również na posiedzeniach Komisji. 

Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania ? 

Otwieram dyskusję. Nie widzę. 

Sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

Ad. pkt. 9.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Informacja o stanie realizacji zaplanowanych zadań 

inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie w 2021 roku. 

Radny T. Grobelny - Dziękuję bardzo to już była też szeroka dyskusja na komisji budżetu ale 

nie wszyscy tam przecież na tej komisji byli nie wszyscy brali udział w dyskusji w związku z 

tym ja jeszcze parę słów tylko odnośnie inwestycji 2021 I zadałem sobie trud podliczenia 

wszystkich kwot które są tutaj na sprawozdaniu w tej w tym wykazie inwestycji 2021 No i 



szanowni radni wyobraźcie sobie że razem wszystkie kwoty które tutaj są no fakt że one są 

jeszcze częściowo realizowane częściowe niezrealizowane ale tu wymienione są na 30.356.513 

z łotych przecinek 60 gr no i ku memu tutaj zdziwieniu ale ze smutkiem muszę stwierdzić po 

raz wtóry że podliczyłem również inwestycje tutaj 2021 w gminie Jaraczewo. No i Panie 

Przewodniczący żenująco w Gminie Jaraczewo o ile wartość inwestycji na 2021 wypadła na 

135. 487,09 zł czyli na 30 milionów tych kwot które tutaj są przedstawione w Gminie 

Jaraczewo 135000 zł. No ja już tutaj nie chcę żadnej dyskusji od nikogo bo to jest żenujące i 

sami widzicie jeszcze dla ciekawości wszystkim powiem że to również bardzo niekorzystna 

była ta ostatnia trzylatka sprawowana przez ten Zarząd jeśli chodzi o te 3 lata to podliczyłem 

również inwestycje przez 3 lata 2019, 2020 i 2021 jeśli te inwestycje z grubsza biorąc te 

najważniejsze inwestycje prócz takich małych tam przepustów i chodniczków wyniosły 41. 

027. 408 No to w Gminie Jaraczewo tylko na 1,2 mln czyli przy 41 mln w Gminie Jaraczewo 

jest 1,2 a w samym 21 roku na jeszcze raz powtórzę na 31 mln tylko 35000 i panie 

przewodniczący muszę tutaj ze smutkiem stwierdzić że patrząc na rok 2022 też tutaj 

popatrzyłem w tej chwili w załączniku nr 4 plan wydatków majątkowych no on się jeszcze 

trochę powiększy wiadomo że dojdą jeszcze i różne kwoty z dofinansowań ale jeśli chodzi o 

kwotę na dzień dzisiejszy razem jest tutaj zaplanowane 10. 249. 966 zł czyli ponad 10 milionów 

natomiast Gmina Jaraczewo znów tak po macoszemu panie przewodniczący potraktowana jeśli 

by chodziło tylko w tej chwili o te kwoty które są wymienione to tak wynosi około miliona 

złotych nawet nie widzę tam jeszcze tego chodnika w Rusku jeśli by to doliczyć to będzie Może 

1.200.000 coś. Czyli też na ponad 10 milionów planowanych na 2022 rok w tej chwili mamy 

w naszej gminie kwotę 1.200.000. Panie Janku ja tu jestem bezsilny na te działa także tutaj nie 

chcę odpowiedzi bo to jest dla mnie że tak powiem żenujące. uważam że jeśli nie ma pieniędzy 

no tak powinno być że nie ma wszędzie nie ma no. Jeśli po 3.000.000 inwestycji mniej więcej 

po trzy miliony na każdą gminę gdyby było no, jeśli po 4 to po 4 No ale nie przecież jeśli jest 

gdzieś na 30 mln na tam jest na jeszcze raz do tego byłem w tej chwili a na 135.000 zł tylko w 

naszej gminie Jaraczewo. Muszę się tu upomnieć i jest to dla mnie troszeczkę żenujące i smutne 

No to nic więcej Ja nie chcę odpowiedzi wszyscy rozumiemy o co chodzi. Dziękuję bardzo. 

 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Moi drodzy państwo radni ja się nie smucę z tego 

powodu że tak nikłe są inwestycje w gminie Jaraczewo bo jest podzielone wszystko kadencja 

się nie kończy Panie Teodorze. Jakby się kończyła Ma pan rację gdyby za miesiąc były wybory 

to też bym się denerwował ale nie w tej chwili o ile mi wiadomo mamy przez wojewodę już p 

odpisaną drogę Zalesie Osiek czyli któryś milion już wpada do nas. Później mamy jeżeli bo 

jesteśmy w grupie rezerwowej 'Panienka - Skoraczew' to już jest któryś milion tak? No i na 

pewno coś powiedzmy sobie w 20 23 uda się coś jeszcze pozyskać do Gminy Jaraczewo z tak 

zwanych terenów popegeerowskich. Więc wtedy dopiero można podsumować bo ja patrzę na 

Gminy nie także z wąsko jednej tych powiedzmy sobie Gminy. Patrzę całościowo na 5 lat 

kadencji. Ja przypomnę jeszcze jedną rzecz tylko że nawet na mój wniosek była prośba żeby 

Zalesie Osiek nie rozpoczynać wcześniej No bo była informacja że będzie kanalizacja ponoć z 

Książa miała być ciągnięta przez Zalesie tak? To sobie wyobraźcie nowa droga zrobiona i to ci 

jadą kopary przez środek nowej drogi nie? No to nie powiem jak by serce pękło człowiekowi. 

Dlatego poczekałem a po drugie czwarta kadencja już jest jak jestem radnym i zawsze było tak 

że przed końcówką dopiero gdzieś tam było ruszane Zalesie i daliśmy radę więc panie Teodorze 

damy radę. 2022 jak będziemy oceniać zobaczysz pan że się uśmiechnie my. Proszę Panią 

Katarzynę o wyjaśnienie.  

P. K. Szymkowiak, Wicestarosta - Panie przewodniczący szanowni państwo radni kolego 

Teodorze no powiem w dwóch słowach no bum na inwestycje w gminie Jaraczewo dopiero 



nadchodzi Panie Teodorze i tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział że tych inwestycji 

będzie dużo ale też przypomnę o tych które żeśmy już na ten moment realizowali. Mam na 

myśli 'Panienka granica powiatu' to jest projekt był za 50 000 wykonany. C ałość inwestycji to 

jest ponad 6 milionów i ta inwestycja jest na liście oczekujących. Także czekamy cierpliwie 

czy rzeczywiście uda się to zrealizować bo bo jest ta droga na Tak jak powiedziałam na liście 

oczekujących. Kolejna inwestycja Zalesie Osiek. Tutaj był projekt na ponad 50 000 zł cała 

inwestycja jest ponad 3 .300. 000 przepraszam 4.300.000. Chodnik chodnik Panienka to było 

wykonanie ponad 85000 zł . Mamy jeszcze Jaraczewo Gola Niedźwiady mówimy o projekcie 

na który no musieliśmy też dołożyć dużo pieniędzy ponieważ na ten moment Koszt tego 

projektu to jest około 120.000 zł i jeszcze kolego Teodorze rozpoczynamy tutaj w Rusku to 

będzie ten ciąg pieszo-rowerowy też na kwotę ponad 400 000 zł. Także No tych inwestycji, ale 

to była w 21 roku także tutaj tego nie przytaczam że była Golska oczywiście odwodnienie i 

jeszcze był chodnik w Wojciechowie ale o tych rzeczach już nie mówię ponieważ zostały 

zrealizowane. Ja mówię o tym co przed nami i o tym co zapłaciliśmy w ostatnim czasie także 

no tych środków na Gminę Jaraczewo kolego radny naprawdę jest bardzo dużo. Dziękuję.  

 

Ad. pkt. 10.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Oświadczenie Radnych Rady Powiatu Jarocińskiego. 

Oświadczenie zostało przedstawione radnym w programie esesja. Proszę o zabranie głosu panią 

Starostę Lidie Czechak. 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - Większość samorządów podejmuje decyzję więc 

Chciałabym przeczytać oświadczenie radnych Rady Powiatu Jarocińskiego a jeżeli państwo się 

ze mną zgodzą poddamy to oświadczenie pod głosowanie. Radni powiatu jarocińskiego 

zdecydowanie potępiają nie sprowokowaną nieuzasadnioną zbrojną napaść wojsk Federacji 

Rosyjskiej na suwerenne państwo w środku Europy Ukrainę. Akt agresji stawia Federację 

Rosyjską poza kręgiem państw w których społeczeństwa pragną żyć w pokoju dobrobycie 

i poszanowaniu prawa oraz wartości służących w budowaniu wspólnoty międzynarodowej 

opartej na dialogu i współpracy jest przejawem dążenia do destrukcji pod kłamliwymi hasłami 

których nikt kto jest przywiązany do wolności nie może uznać za własne. Radni rady powiatu 

jarocińskiego solidaryzują się z na padniętym społeczeństwem ukraińskim i nakłaniają 

wszystkich Polaków do udzielania dalszej niezbędnej pomocy Ukraińcom. Wojna dotyka 

wszystkich lecz szczególnie ludność cywilną. Jesteśmy gotowi nieść pomoc każdemu kto 

będzie jej potrzebował w każdej dostępnej przez nas formie. Z aprobatą odnotowujemy fakt że 

w tej groźnej sytuacji przedstawiciele władzy wykonawczej w Polsce odwołują się do 

wspólnoty państw Unii Europejskiej Sprzymierzonych w NATO. Są to realne wspólnoty które 

jako jedyne mogą skutecznie stawić czoła zagrożeniom ze strony Rosji. W nich znajduje się 

źródło naszych wartości i gwarancji naszego bezpieczeństwa. Wasza walka z dzisiejszym 

agresorem jest nie tylko obroną waszej Niepodległości ale obroną całej Wolnej Europy 

i wolnego demokratycznego świata Wspieramy demokratyczne władze i naród ukraiński 

i wyrażamy solidarność z nimi. Mamy nadzieję że agresja strony rosyjskiej spotka się ze 

zdecydowaną ich wszechstronną reakcją społeczności międzynarodowej w tym w postaci 

poważnych sankcji politycznych i ekonomicznych jako reprezentanci wspólnoty mieszkańcy 

powiatu jarocińskiego w miarę naszych możliwości deklarujemy wsparcie i pomoc dla 

mieszkańców Ukrainy i bardzo bym prosiła panie przewodniczący również Państwa radnych 

żebyśmy takie oświadczenie przegłosowali. Dziękuję  



P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję przystępujemy do głosowania za pomocą 

urządzeń elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Kto jest „za” przyjęciem oświadczenia? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

Głosowano w sprawie: Oświadczenie Radnych Rady Powiatu Jarocińskiego. 

Wyniki głosowania ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: ZA (17) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań, Mateusz Walczak, Julian ZegarBRAK GŁOSU (2) Stanisław 

Martuzalski, Michał Urbaniak 

Ad. pkt. 11.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady -Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie 

bonifikaty. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Czy ktoś pragnie 

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

 

P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja 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? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

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

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty. 

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne:ZA (18)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, 

Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar 

BRAK GŁOSU (1) 

Stanisław Martuzalski 

 

 



Ad. pkt. 12.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady -Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającą Uchwałę Nr XLVI/268/21Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 

listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

położonej w miejscowości Poręba 32 w obrębie Łowęcice stanowiącej własność Powiatu 

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

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

 

P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja 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? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającą Uchwałę Nr XLVI/268/21Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 listopada 2021 

r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w 

miejscowości Poręba 32 w obrębie Łowęcice stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar 

BRAK GŁOSU (1) Stanisław Martuzalski 

Ad. pkt. 13.  

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 pieniężnym oraz objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 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. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 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? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

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

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: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: ZA (17)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2) Stanisław 

Martuzalski, Mateusz Walczak 

Ad. pkt. 14.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady -Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu jarocińskiego w 2022 r. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-

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

P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 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? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w 

sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

jarocińskiego w 2022 r. 

Wyniki głosowania ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: ZA (17) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, 

Jacek Jędraszczyk, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan 

Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2) Elżbieta 

Kostka, Stanisław Martuzalski 



Ad. pkt. 15.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady -Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie OPUS za 2021r. 

Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Czy ktoś chciałby zabrać 

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

P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 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? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

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

przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Jarocinie prowadzonego przez Stowarzyszenie OPUS za 2021r. 

Wyniki głosowaniaZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian ZegarBRAK GŁOSU 

(1)Stanisław Martuzalski 

Ad. pkt. 16.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady -Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

Powiatowi Jarocińskiemu na 2022 rok. Projekt uchwały został udostępniony radnym 

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

opinie Komisji. 

P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja 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? 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 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 

2022 rok. 

Wyniki głosowaniaZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne:ZA (16)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan 

Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3)Elżbieta Kostka, Stanisław 

Martuzalski, Mateusz Walczak 

Ad. pkt. 17.  

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady -Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 – 2030  wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały oraz 

autopoprawki radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Czy ktoś chciałby 

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

P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja 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? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2022 - 2030 wraz z autopoprawkami.  

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar 

BRAK GŁOSU (1) Stanisław Martuzalski 

Ad. pkt. 18.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 

2022 r. wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały oraz autopoprawki radni otrzymali w wersji 



elektronicznej w systemie e-sesja. Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie 

widzę. Proszę o opinie Komisji 

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

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. T. Bandyk, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Komisja 

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? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

Głosowano w sprawie:Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r. wraz 

z autopoprawkami.  

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU 

(1) Stanisław Martuzalski 

Ad. pkt. 19.  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Interpelacje i zapytania radnych. Między sesjami 

zostały złożone dwie interpelacje przez radą Elżbietę Kostkę. Interpelacje zostały załączone w 

systemie esesja 

Ad. pkt. 20.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Ad. pkt. 21.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad. pkt. 22.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Komunikaty. 

 

 



Ad. pkt. 23.  
Zakończenie obrad. 

 
+P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuje bardzo. Zamykam obrady LI Sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 15.50 

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 

Protokołowała : Ewa Wielińska  

  

 


