
Protokół nr LIV/22 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 

odbytej w dniu 17 maja 2022 r. w godz. od 15:00 do 15.50 

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

  

*    *    * 
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Otwieram obrady 54 Sesji Rady Powiatu 

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

powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu.  

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 na ogólną liczbę 19 radnych,  w dzisiejszym  

posiedzeniu  uczestniczy 18 radnych. 

Stwierdzam wobec powyższego, że Rada jest władna do obradowania i podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków. 

Obecni: 

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. Michał Urbaniak 

17. Mateusz Walczak 

18. Julian Zegar 

P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Wysoka Rado !Porządek obrad 54 sesji Rady 

Powiatu wraz z projektami uchwał został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji 

w programie e-sesja. Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję. 

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 54 sesji Rady Powiatu.  

 

Ogłaszam przerwę w obradach, w trakcie której posiedzenie odbędą Komisje Zdrowia i Spraw 

Społecznych oraz Budżetu i Finansów w celu zaopiniowania projektów uchwał przewidzianych 

w porządku obrad dzisiejszej sesji. Oddaję głos radnemu Karolowi Matuszakowi, 

przewodniczącemu Komisji Budżetu i Rozwoju. 

Wznawiam obrady po przerwie. 



Ad. pkt. 2 
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Projekt 

uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja. Proszę o zabranie głosu pana 

Skarbnika. 

 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - szanowni państwo zmiana uchwały wynika z tego że 

wprowadzamy zmiany do budżetu i do WPF oraz jest to też związane z kredytem na zadanie 

pod nazwą Zalesie Osiek przebudowa tej drogi. Ja przypomnę, że było ono zapisane już w roku 

2022 w wysokości 870 tysięcy. No i w związku z tym że powiat przed podpisaniem umowy 

z Wojewodą Wielkopolskim musi zapewnić środki na finansowanie tej inwestycji. No to w 

związku z powyższym wprowadzamy na dzisiejszą sesję takie zmiany w budżecie oraz w 

wieloletniej prognozie finansowej aby to zadanie zrealizować i aby móc pokazać na tym 

zadaniu wkład własny powiatu jarocińskiego. Pierwotny zapis był taki że w roku 2022 powiat 

jarociński wykładał kwotę 870.000 zł Przypomnę że pełen tutaj udział nasz ma wynosić ponad 

2000000 zł i dlatego dokonuje się zmian w budżecie oraz WPF gdzie zapis będzie taki że w 

roku 2022 będzie kwota 10000 zł a w roku 2023 kwota 2.020.000 zł czyli jak państwo być się 

przesunięcie płatności nastąpi na rok 2023 ponieważ powiat ma 10 miesięcy czy właściwie 

wykonawca tego zadania ma 10 miesięcy na zrealizowanie inwestycji i dlatego przewidujemy 

że nastąpi to w przyszłym roku i płatność też zostanie dokonana w przyszłym roku. A dlaczego 

zmieniamy uchwały w sprawie kredytu długoterminowego? W związku z tym że zadanie miało 

być w bieżącym roku finansowane w wysokości 870 tysięcy po przesunięciu środków na 

zadanie inwestycyjne Zalesie- Osiek wystąpią oszczędności w budżecie w wysokości 860000 zł 

które to oszczędności będzie można przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

przez powiat. A związku z powyższym nie będzie potrzeba zaciągania kredytu 

długoterminowego na spłaty tych zobowiązań kredytem w roku bieżącym i dlatego jest dla 

państwa propozycja zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego taką 

uchwałę Państwo macie przed sobą przewiduje ona przesunięcie 7 transz kredytowych z roku 

2022 na rok 2023 jest to łączne kwota 980000 zł dodam że przetarg na kredyt został 

rozciągnięty w roku 2021 i przewiduje umowa z bankiem dokonywanie takich przesunięć transz 

kredytowych i jak państwo pewnie obserwujecie sytuacje związane z dzisiejszymi kosztami 

kredytów bankowych i z wiborami No też myślę że jest uzasadnione przesunięcie na termin 

późniejszy takich transz do uruchomienia na rok 2023. Dziękuję. 

 

P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady -  przysłuchuję się wnikliwie temu co powiedział 

pan skarbnik ale mam taką tutkę wątpliwości czy w takim razie jeśli płatność została 

przesunięta na 2023 rok czy przypadkiem i realizacja tejże inwestycji nie zostaje po cichu 

przesunięta na 2023 rok w związku z tym to chyba bardziej by było pytanie do pani Starosty 

czy ja nie mam przypadkiem nie uzasadnionych wątpliwości?  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - zależy nam na jak najszybszym uruchomieniu tej 

inwestycji. Jesteśmy już po przetargu i chcielibyśmy podpisywać umowę, ale żeby podpisać 

umowę z wykonawcą Najpierw musimy podpisać umowę z Wojewodą także nam zależy jak na 

jak najszybciej realizacji i umowa która była jakby ujęta w przetargu zobowiązuje wykonawcę 

do wykonania inwestycji w terminie 10 miesięcy od jej podpisania. Dlatego chcemy jak 

najszybciej podpisać tę umowę i do tego potrzebujemy wykazanie wkładu własnego żeby 

podpisać umowę z Wojewodą i zaraz uruchamiamy procedurę realizacji tej inwestycji bo 

jesteśmy już po przetargu. 

 



P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady – dziękuję. Czy ktoś jeszcze zabierze głos? Nie 

widzę. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący 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. Radny J. Zegar głosował „za” przez podniesienie 

ręki. 

 
Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie, 17 głosami 

„za”. 

 

Głosowano w sprawie:Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Wyniki głosowania ZA: 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, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz 

Stolecki, Hanna Szałkowska, Michał Urbaniak BRAK GŁOSU (3) Jan Szczerbań, Mateusz 

Walczak, Julian Zegar 

 

Ad. pkt. 3.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030. Projekt uchwały został udostępniony radnym 

w programie e-sesja.  

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

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. M. Drzazga. Przewodnicący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący 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. Radny J. Zegar głosował „za” przez podniesienie ręki. 

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.  

 

Wyniki głosowaniaZA: 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, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, 

Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak BRAK GŁOSU 

(2) Jan Szczerbań, Julian Zegar 

 

Ad. pkt. 4.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 

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

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

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. M. Drzazga. Przewodnicący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący 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. Radny J. Zegar głosował „za” przez podniesienie ręki. 

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..  

 

Wyniki głosowaniaZA: 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, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, 

Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak BRAK GŁOSU 

(2)Jan Szczerbań, Julian Zegar 

 

Ad. pkt. 5.  
Interpelacje i zapytania radnych. 

 

P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - - w sprawie projektu drogi Jaraczewo Gola 

Niedźwiady, też tam mam takie głosy od sołtysów że ta ścieżka rowerowa prowadząca przy tej 

drodze Pani starosto jest w tej chwili przerwana w tym momencie i później czy tam na końcu 

Goli się kończy kawałek później tej ścieżki nie będzie ich Niedźwiadach znów będzie uważam 



że to jakby dziura w moście była także tutaj przy tym projekcie będziemy musieli się zastanowić 

jeszcze żeby była ta ścieżka całkowicie od samego Jaraczewa przez Golę to jak dotychczas i 

jeszcze kawałek do Niedźwiad już będzie też także to moje tutaj wstępne zapowiedzi co do 

mojej przyszły interpelacji. 

 

Ad. pkt. 6.  
Wnioski i oświadczenia radnych. 

Ad. pkt. 7.  
Wolne głosy i wnioski. 

 

Radna M. Bierła - informacja od 5 maja odwiedziny w szpitalu są ograniczone, do jednej 

osoby lub w szczególnych sytuacjach dwóch. 

 

Planowane jest zmniejszenie zatrudnienia w zakresie opiekunów medycznych w szpitalu W 

związku z tym złożyłam pisma do Starosty w tej sprawie. 

 

P. Dyrektor ds pielęgniarstwa - ilość opiekunek została zmniejszona z 15 do 9, w tym trzy 

na okres czasowy. W covidzie nie miały dodatków z tego tytułu.  

 

Radny K. Matuszak - miesiąc temu pytałem prezesa wszystko było pięknie, a po dwóch 

tygodniach szuka sie kosztów zwalniając ludzi od czarnej roboty. ja juz ręki za szpitalem nie 

podniosę  

 

Radny St. Martuzalski -  w ostatnim czasie miałem wiele głosów ze szpitala, że szuka się 

pieniędzy kosztem jakości usług. szpital to nie fabryka śrubek. jeśli ktoś nie potrafi sobie 

poradzić to prezes powinie w ramach wolontariatu pracować Do sesji powinna ta sprawa 

zostać rozwiązana zgodnie z oczekiwaniami pracowników szpitala wniosek, by na najbliższej 

sesji prezes stanął przed radą i wycofał się z tych absurdalnych decyzji  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński -  był audyt który miał na celu poszukać oszczędności. 

ilość pielęgniarek u nas jest dużo. To są zalecenia audytorskie.  

 

Radny K. Matuszak - fundusz płac wzrósł, a zwalnia sie najsłabszych.  

 

Radny St. Martuzalski -  to jest draństwo, mają zostać cztery etaty opiekunek. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński -  ja nie powiedziałam że nie wiem, tylko że prezes ma 

sie wypowiedzieć  

 
P. dyrektor ds pielęgniarstwa - to są wnioski audytu, prezes jest zobligowany do realizacji 

tego audytu, tam jest taki wniosek redukcji opiekunek, nie rozumiemy dlaczego tej grupy 

zawodowej.  

 

Radny T. Bandyk - zgadzam się z panią Martą, z Karolem ze Stanisławem, nie tędy droga. 

To są osoby na ostatnim szczeblu hierarchii zawodowej w szpitalu 

 

Radna E. Kostka - czy byłaby możliwość przygotowania informacji dla pacjentów z 

Ukrainy, pacjenci stoją pod szpitala i nie wiedza czy maja wejść. w ostatnim miesiącu są 

negatywne oceny działalności szpitala, 5 godzin czeka się na lekarza.  

 



P. L. Czechak, Starosta Jarociński -  informacja o ilości zatrudnienia zostanie 

przygotowana na najbliższe posiedzenie. 

 

Radny A. Dworzyński - porównać z innymi szpitalami, nawet standardy warszawskie. 

 

Radny St. Martuzalski – prosiłbym o materiały z kilkudniowym wyprzedzeniem. 

 

Ad. pkt. 8.  
Komunikaty. 

 

Ad. pkt. 9.  
P. T. Grobelny Wiceprzewodniczący Rady - dziękuje bardzo. Zamykam obrady LIV Sesji 

Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 15.55 

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 

Protokołowała : Ewa Wielińska  

 


