
Protokół nr LV/22 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 

odbytej w dniu 30 maja 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 55 Sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego zwołanej 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 16 radnych. 

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

prawomocnych uchwał. 

W posiedzeniu wzięło udział 16 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. Stanisław Martuzalski 

11. Karol Matuszak 

12. Janina Nicke 

13. Hanna Szałkowska 

14. Jan Szczerbań 

15. Michał Urbaniak 

 

 

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

prawomocnych uchwał. 

 
Wysoka Rado! Porządek obrad 55 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  

Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. 

 
Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 55 sesji Rady Powiatu. 



 

Ad. pkt. 2.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Protokoły z 53 i 54 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 nich żadne poprawki 

i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokoły z obrad 53 i 54 sesji Rady Powiatu 

VI kadencji.  

 

Ad. pkt. 3.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - „Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu 

po 53 sesji Rady Powiatu” zostało zamieszczone w programie esesja.  
Proszę o zabranie głosu p. Starostę Lidię Czechak. 

 

P. L. Czechak, Starosta - w przerwie między ostatnim posiedzeniem a dzisiejszą sesją odbyło 

się 5 posiedzeń zarządu. Do wglądu mają państwo listę spotkań zarządu za ten okres. Te dwie 

dla nas najważniejsze sprawy to zakup sprzętu dla szpitala powiatowego w Jarocinie. 

Uzyskaliśmy dofinansowanie 1000000 zł i tak jak Państwo wiedzą dzisiaj otrzymaliśmy ponad 

17 milionów wsparcia dla powiatu jarocińskiego na budowę dróg, ścieżek rowerowych oraz 

długo wyczekiwanego parkingu przy zespole szkół numer 1 z czego się niezwykle cieszymy bo 

tam cały czas te samochody stoją i utrudniają jakby dojazd do tych dwóch naszych 

największych szkół także jeżeli mają państwo jakiekolwiek pytania oczywiście bardzo chętnie 

odpowiem ale mówię już zarówno lista spotkań jak i Sprawozdanie zarządu z pięciu posiedzeń 

mają państwo w dokumentach sesyjnych. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos 

w sprawie przedłożonego sprawozdania ? Otwieram dyskusję. 

 

Radny J. Zegar - Dziękuję panie przewodniczący. Panie starosto a w którym miejscu ten 

parking zostanie przy zespole szkół numer 1? 

 

P. L. Czechak, Starosta - To jest za szkołą po lewej stronie jak jest ten parking dla nauczycieli 

i by się jechało cały czas prosto to tam jest na końcu siatka i tam pozyskaliśmy swego czasu 

już dosyć dawno temu grunt gdzie taka trakcja Energetyczna stała tam na całości powstanie 

parking wraz z drogą dojazdową przez klasztor na co wyraził zgodę klasztor. Będą tam też 

ławeczki miejsca pod rowery także dość mocno odciąży nam ten teren jeżeli chodzi właśnie o 

parkowanie tutaj samochodów z czego się niezwykle cieszymy. Z tego co pamiętam tam rosły 

tylko kasztany i topole i tam było przegrodzone. Więc teraz już jest takie powycinane i taka jest 

tak jakby trawa ale no Cieszę się że udało się otrzymać dofinansowanie ten parking wraz z tą 

drogą dojazdową No przewidujemy koszt na 1.700.000 Więc nie ukrywam że dla nas jako dla 

powiatu jeżeli byśmy mieli sami zrobić to byłoby to dosyć przedsięwzięcie zbyt drogie ale 

dostaliśmy 95% dofinansowania. 

 

Radny J. Zegar - Bo ja tam pani starosto pamiętam jak chodziłem jako do technikum nie wiem 

jak tam było więc teraz nie wyobrażałem sobie. 

 
P. L. Czechak, Starosta – Myślę że pan dyrektor nas zaprosi. Dzisiaj się tak cieszył że myślę 

że nas zaprosi wszystkich radnych jak już będzie zrealizowana inwestycja. 

 

 



P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Znaczy trzeba jeszcze do tej inwestycji parkingu 

dodać moi drodzy że to jest też ukłon w stosunku do Franciszkanów bo Franciszkanie też tam 

prosili o to mocno. Kogo jak kogo ale Ojców Franciszkanów to powinniśmy powiedzmy też 

uszanować za ten parking dla naszych uczniów przykościelny. Tam dziesiątki uczniów 

dojeżdża.  

Sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

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

Rady Powiatu oraz Radnych po LIII sesji Rady Powiatu. Ja tylko tak jak każdy z was to miał 

być na gali byliśmy razem się nie było innych okazji. Myślę sobie że jeszcze się pojawią. Teraz 

pandemia minęła to wtedy jak to się mówi rozwiniemy skrzydła. T ak że ja dziękuję. 

 

Ad. pkt. 5.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Sprawozdanie z realizacji „Programu 

Współpracy Powiatu Jarocińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” w 2021 roku. Sprawozdanie zostało 

zamieszczone w programie esesja. Proszę o zabranie głosu p. Mariusza Stoleckiego, Członka 

Zarządu Powiatu. 

 

Radny M. Drzazga - Panie Przewodniczący Wysoka Rado sprawozdanie zostało przyjęte na 

ostatniej komisji zostało przeanalizowane oczywiście Komisję Edukacji i kultury tak że muszę 

tutaj muszę dopowiedzieć zostało przeanalizowane nie zostały zgłoszone żadne uwagi. No 

jedynie tutaj jest taki po prostu nie dosyt że to po prostu jak są konsultacje to bardzo mało 

stowarzyszeń przychodzi i się interesuje. Praktycznie rzecz biorąc dwa stowarzyszenia przyjdą 

można powiedzieć że nie za dużo wnoszą. Także przykro jest z tego względu. No ale co zrobić 

nikogo nie jesteśmy w stanie zmusi ć. W tym sprawozdaniu są także załączone tabele w 

poszczególnych kategoriach jak zostały wykorzystane środki finansowe, komu zostały 

przyznane. W dalszym ciągu bardzo dużo zdarza się błędów merytorycznych. Także mimo że 

na przeszkolenia nie przychodzą członkowie stowarzyszeń czy przedstawiciele tych 

stowarzyszeń no i okazuje się później że ze względów merytorycznych niektóre po prostu 

wnioski należy nie przyjmować po prostu no nie ma takiej możliwości żeby można było je 

przyjąć. Mówię, mimo tych uwag, szkoleń i tak dalej nie wiem może takie zainteresowanie że 

nie wszyscy są do końca zainteresowani a tradycyjnie większość tych którzy rzeczywiście biorą 

udział, starają się po prostu o dofinansowanie noto by m powiedział że poprawnie są wnioski 

wypełnione. Także to nie ma żadnego problemu, tak można powiedzieć że kto chce to robi 

poprawnie nie ma żadnych uwag. W niektórych paragrafach nam zostało jeszcze trochę 

odrobinę pieniędzy nie jest nie za dużo ale w razie czego o te środki jeszcze można tutaj te, 

które by tam zostały jeszcze rozdzielić. także tutaj akurat nie ma problemu. Także mówię Nawet 

Poprosiłem żeby Komisja Edukacji Kultury przegłosowała że przyjęliśmy sprawozdanie i 

sprawozdanie zostało panie przewodniczący Wysoka Rado przyjęte. Dziękuję bardzo.  

 

Nie było uwag. Sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

Ad. pkt. 6.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Działalność i funkcjonowanie Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie za 2021 rok i I półrocze 2022 roku. Informacja została zamieszczona 

w programie esesja. Proszę o zabranie głosu pana Janusza Krawca Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. 



P. J. Krawiec, Dyrektor DPS w Kotlinie - Witam serdecznie wszystkich radnych Panie 

przewodniczący No co dodawać do tego sprawozdania to tylko to że budżet dps-u jest budżetem 

ogólnie zagrożonym jeżeli chodzi o wzrost kosztu utrzymania. Umowy które mamy zawarte 

prawdopodobnie ich wartość wyczerpie się w okresie wrzesień październik i będziemy prosić 

o wsparcie finansowe żeby do końca roku tą opiekę zabezpieczyć naszym mieszkańcom. 

wszyscy wiem jakie są ceny na rynku. Też tą sytuację spowodował duży wzrost. Dziękujemy 

bardzo w imieniu pracowników za wzrost wynagrodzeń pracowników DPS na ale to niestety 

skutkuje tym że na 'rzeczówkach' ten budżet mieliśmy powiedzmy niedoszacowany. Już 

wspominałem, że największe jakby wpływ mają koszt energii gdzie prąd w pierwszym kwartale 

tego roku wzrósł o 406% w stosunku do roku ubiegłego gaz na poziomie 100 parę procent No 

to są to są ogromne koszty i musimy ogrzać obiekt mieszkańcy muszą mieć w miarę optymalne 

warunki dostosowane do ich potrzeb jeżeli chodzi o ogrzewanie. Mamy grupę mieszkańców 

leżących więc ta temperatura 22 23 stopnie to jest taka optymalna którą musimy utrzymywać. 

No i właściwie tyle. jeżeli będą jakieś pytania szanowny ch radnych to oczywiście w miarę 

moich możliwości postaram się udzielić odpowiedzi. 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - czy są pytania do Pana dyrektora Krawca? 

 
Radny St. Martuzalski - Panie dyrektorze mógłby pan nieprecyzyjnie bo trzeba będzie 

dokładnie przeanalizować, ale jakiego rzędu będą to będzie powstanie luka z uwagi na wzrost 

kosztów? 

 

P. J. Krawiec, Dyrektor DPS w Kotlinie -  To znaczy się co do oszacowania tych braków to 

trudno mi powiedzieć tak? Co jakiś czas dostajemy aneks do umowy z prośbą o przyjęcie tych 

zmian z racji tej, że koszty produkcji koszty przetwarzania i koszty dostarczenia no raptownie 

drastycznie rosną także w tej chwili jest to trudno oszacować mogę oczywiście w przedziale 

czasowym taką analizę zrobić i określić szacunkowo jakie to będą braki na paragrafach 

rzeczowych. Co do w ogóle wzrostu kosztu na paragrafach 4010 czyli związanych z podwyżką 

No to jest rząd prawie 800 000 zł czyli jakby samo to stanowi że planowany budżet na ten rok 

to koszty same go wzrostu wynagrodzenia to jest plus 13 14 %.  

 

Radny St. Martuzalski - No czyli 13 wzrost z uwagi na wzrost płac natomiast no ten wzrost 

inflacyjny co do reszty kosztów to około 20 procent tak? czyli z tego co Pan powiedział to jest 

to są za ostatni kwartał będzie prawdopodobnie ta luka powstanie tak czyli od września? 

 

P. J. Krawiec, Dyrektor DPS w Kotlinie - Tak przypuszczam że część umów które mieliśmy 

podpisane na początku roku czy w roku ubiegłym w końcówce roku to tak i tak nie były na 

pełni jakby objęte całymi 12 miesiącami tego roku. część umów które były podpisane na 6 

miesięcy Cześć były podpisane na 9 miesięcy, a część umów mieliśmy na cały rok. A z racji 

tej że wartość tych umów była też no zaniżona i była szacowana d o kosztów rynkowych roku 

ubiegłego. No to samo to stanowi że i będzie po prostu jakby brakowało żeby ten rok 22 

zamknąć. 

 

Radny St. Martuzalski - Panie przewodniczący ja mam taki wniosek, może dzisiaj nie 

będziemy tego wniosku głosować to nie stawiam tego w ten sposób natomiast ta informacja, 

szpital, który wiemy już dawno że nie zbilansuje się strona dochodowa z wydatkami plus 

inflacja. Dalej oświata. Ja myślę że na najbliższej sesji zarząd powinien tutaj nam radzie 

przestawić bilans co do luki Finansowej jaka powstanie z niedoszacowania budżetów w 

chociażby tylko w tych trzech zakresach jak również z uwagi na rosnące koszty bo ja się boję 

że staniemy za chwilę przed dużym wyzwaniem i te środki tutaj pani starosta informuje nas że 



otrzymaliśmy dofinansowanie na sprzęt milion złotych do szpitala tylko cóż z tego jeżeli luka 

związana z przychodami i rozchodem i rozchodami wydatkami będzie, oby nie około 4 

milionów jeżeli nie więcej. Także to już się robi naprawdę w mojej ocenie bardzo groźna 

sytuacja jeżeli chodzi o finanse samorządowe dlatego stawiam taki wniosek żeby na najbliższej 

sesji wysoka rada otrzymała no taką opracowaną informacje na temat ewentualnych skutków 

zbilansowanych skutków z tych przy najmniej trzech zakresów. 

 

P. L. Czechak, Starosta - Ja może od razu odpowiem My zobowiązaliśmy wszystkie nasze 

podległe nam instytucje do takiego półrocznego przeliczenia bo wiemy że do pierwszego 

półrocza wszystkich wszystkim starczy jakby środków tych, co mają w planie zapisane my co 

miesiąc kontrolujemy i piszą do nas wszystkie szkoły bo to w szkołach jest największa luka 

jeżeli chodzi o właśnie niedoszacowanie jeżeli chodzi o prąd i ogrzewanie. Zdajemy sobie 

sprawę jakie to są duże budynki i przy tym wzroście jakby kosztów ogrzewania i prądu a to są 

dwa największe koszty które No wzrosły w ostatnim czasie zdajemy sobie sprawę że że będzie 

to trudno zbilansować także wszyscy państwo radni po półroczu kiedy Wszystkie instytucje po 

półroczu złożą nam informacje jakie będzie zapotrzebowanie na kolejne jakby półrocze to 

oczywiście państwu radnym przekażemy do państwa tutaj wiedzy Jeżeli chodzi o Szpital to 

pisaliśmy również jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

 

Ad. pkt. 7. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Jarocinie za 2021 rok. Sprawozdanie zostało został zamieszczone 

w programie esesja omawiane było również na posiedzeniach Komisji. 

Czy ktoś ma pytania do pana Grzegorza Fenglera Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 

Jarocinie? Nie widzę. 

Sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

Ad. pkt. 8.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w 

Cielczy dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie kościoła wpisanego do 
rejestru zabytków. Projekt uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja.  

Proszę o zabranie głosu p. Mariusza Stoleckiego, Członka Zarządu Powiatu. 

Otwieram dyskusję. 

 

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

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
Przystępujemy do głosowania w systemie eSesja. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? 

Dziękuję bardzo. 

 

 Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła uchwałę jednomyślnie, 18 głosami 

„za”. 

 

Radni J. Nicke, J. Szczerbań, J. Zegar głosowali za przez podniesienie ręki 

 



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

udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Cielczy dotacji z budżetu powiatu 

na prace konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków. 

 

Wyniki głosowaniaZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne:ZA (15)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

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

Jędraszczyk, Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał 

Urbaniak, Julian ZegarBRAK GŁOSU (4)Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Mariusz 

Stolecki, Mateusz Walczak 

 

Ad. pkt. 9.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Projekt 

uchwały został udostępniony radnym w programie e-sesja.  

 

P. A. Staszak - zmiana przewiduje zwiększenie opłaty za zajęcie pasa drogowego za jezdnię. 

oraz pobocze i rowy, z 4 do 6 zł, , nowe zapisy  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? 

Dziękuję bardzo. 

 

 Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła uchwałę jednomyślnie, 17 głosami 

„za”. 

 

Radni J. Nicke, J. Szczerbań, J. Zegar głosowali za przez podniesienie ręki 

 

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

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.  

 

Wyniki głosowania ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (14)Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, 

Julian Zegar BRAK GŁOSU (5)Janusz Barański, Elżbieta Kostka, Janina Nicke, Mariusz 

Stolecki, Hanna Szałkowska 

 

Ad. pkt. 10.  
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. M. Drzazga. Przewodnicący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? 

Dziękuję bardzo. 

 

 Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła uchwałę jednomyślnie, 17 głosami 

„za”. 

 

Radni J. Nicke, J. Barański głosowali za przez podniesienie ręki 

 

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: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (15) Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, 

Mateusz Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (4) Janusz Barański, Elżbieta Kostka, Janina 

Nicke, Mariusz Stolecki 

 

Ad. pkt. 11.  
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. Drzazga. Przewodnicący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? 

Dziękuję bardzo. 

 

 Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła uchwałę jednomyślnie, 17 głosami 

„za”. 

 



Radny J. Barański głosował za przez podniesienie ręki 

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (16) Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 

Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 

Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, 

Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3) Janusz Barański, Elżbieta 

Kostka, Mariusz Stolecki 

 

Ad. pkt. 12.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Interpelacje i zapytania radnych. 

Między sesjami zostały złożone dwie interpelacje przez radą Elżbietę Kostkę oraz radnego 

Teodora Grobelnego Interpelacje zostały załączone w systemie esesja.  

Czy ktoś jeszcze pragnie złożyć interpelację? 

 

T. Grobelny - wyjaśnię tylko krótko wszystkim radnym stan z tej interpretacji mianowicie 

chodzi tutaj o projektowanie drogi Jaraczewo Gola Niedźwiady i tam zauważyli mieszkańcy 

jak i sołtysi że w tym projekcie zabraknie około kilometra ścieżki rowerowej jest ona grodzona 

i projektowana od Jaraczewa przez Golę i później przez Niedźwiady a między Golą a 

Niedźwiada mi tej ścieżki nie będzie no i tutaj wnoszę o uzupełnienie tego projektu o ten 

kilometr około tej ścieżki No dla dobra mieszkańców udających się tam między innymi na 

zalew w Jeżewie jest to atrakcyjny rejon Niedźwiad i okolicy i byłaby to wielką korzyścią dla 

mieszkańców tutaj Jaraczewa i okolic No i jeszcze oprócz tego sołtysi i mieszkańcy wskazują 

na pewne jeszcze niuanse w tym projekcie który jest aktualnie przygotowywany jest chwili w 

tej chwili jeszcze na etapie konsultacji mianowicie tam jeszcze tylko należałoby jeszcze do 

projektować brakujący odcinek chodnika około 35 metrów od skrzyżowania Jaraczewskiej z 

Okrężną do sklepu bo tam właśnie mieszkańcy chodzą do sklepu i tu tego chodnika w tym 

projekt brakuje oraz jeszcze tutaj wskazują też mieszkańcy że należałoby jeszcze skanalizować 

ale cały odcinek rowu przy świetlicy wiejskiej w Goli dlatego że tam podczas wszystkich 

uroczystości dożynek i oczywiście jest głód miejsc parkingowych A jeśli by ten cały ruch był 

skanalizowany No to by to rozwiązało nam w G oli sprawę także te trzy poprawki do projektu 

tutaj był wnioskował i w tym sensie jest złożona ta interpelacja ja tutaj Liczę na kreatyw ność 

pani starosty i na zaangażowanie pracowników dróg jak i starostwa bo wiem że oni są też 

kreatywni i też potrafią do projektować te odcinki No a państwa radnych też bym tutaj apelował 

że jeśli parę złotych trzeba było więcej na doprojektowanie tychże że odcinków to bym też tutaj 

apelował i prosił was o poparcie mnie tutaj jaki mieszkańców Jaraczewa, G oli i Niedźwiad w 

tym względzie No to tak pokrótce sens mojej interpretacji jeszcze raz apeluje do pani Starosty 

do służby drogowej do projektantów o uzupełnienie jeśli się teraz nie Uzupełni to wiemy na 

pewno że już później jak będzie gotowy projekt tak zmienić się nic nie da a wszyscy wiemy że 

no nie wiem ale jeszcze w tej kadencji raczej być może tej drogi jeszcze nie uda budować Ale 

chodziło o sam projekt tej chwili także póki co dziękuję  

 

 

 



Ad. pkt. 13.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Ad. pkt. 14.  
Wolne głosy i wnioski. 

 

Radna M. Bierła - Panie przewodniczący Wysoka Rado Ja chciałabym poinformować 

wszystkich państwa Zgodnie z obietnicą na drzwiach szpitala na drzwiach nocnej i i świątecznej 

opieki na sorze są informacje w języku ukraińskim z informacjami gdzie się zgłaszać w razie 

potrzeby oraz są również prawa pacjenta w języku ukraińskim i kolejna informacja proszę 

państwa króciutko ponieważ zewsząd Dochodzą do nas różne niepokojące informacje o ospie 

małpiej Pragnę państwa uspokoić w Polsce nie wykryto dotąd przypadków ospy małpiej 

instytucje publiczne prowadzą nadzór nad chorobami zakaźnymi i monitoring sytuacji 

epidemiologicznej w kraju wydane zostaną zalecenia dla pracowników sektora ochrony 

zdrowia dotyczące zapobiegania transmisji w podmiotach świadczących usługi zdrowotne 

aktualnie w h o nie rekomenduje wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu i tylko krótko chcę 

powiedzieć że ospa małpia jest od zwierzęcą chorobą zakaźną w sprzyjających warunkach 

bliski kontakt w tym kontakty intymne może się przenosić również z człowieka na człowieka 

wywołuje ją wirus ospy małpy przebieg zachorowań na ospę małpią obserwowany w Europie 

jest łagodny lub umiarkowany nie odnotowano dotąd zgonów wywołanych zachorowaniami 

źródło zakażenia i drogi szerzenia od zwierząt bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami 

poprzez ich krew lub Płyny ustrojowe głównie są to wiewiórki króliki ale również Zakażone 

myszy czy szczury albo w wyniku pogryzienia przez zakażone zwierzę i objawy jeszcze tylko 

objawy choroby wysoka gorączka proszę państwa powyżej 38 stopni powiększenie węzłów 

chłonnych od ospy ból głowy ból pleców znaczne osłabienie z czasem 1-3 po trzech dniach u 

pacjentów rozwijają się wysypki takie plamki grudki pęcherzyki także należy na to zwrócić 

uwagę i proszę państwa jeszcze Korzystając że jestem przy głosie Panie przewodniczący 

Wysoka chciałabym dzisiaj powrócić do tematu dotyczącego zwalniania opiekunek 

medycznych w szpitalu w Jarocinie ponieważ ten temat odłożyliśmy z panem 

przewodniczącym komisji budżetowej panem Karolem Matuszakiem by lepiej przyjrzeć się 

temu tematowi przypomnę iż pielęgniarki szpitala w Jarocinie oddziałowe z panią dyrektor 

złożyły pismo do pani starosty pani Lidii Czechak z prośbą o zmianę decyzji w sprawie redukcji 

etatów jeżeli ktokolwiek proszę państwa mnie zna lub poznał chociaż odrobinę wie, że praca 

pielęgniarki to dla mnie to nie jest zawód to jest i pasja i spełnienie oczywiście chcę uzmysłowić 

wszystkim państwu i że zawód pielęgniarki opiekuna ratownika to nie jest tylko służba to praca 

tak jak każda inna ale ta praca do tej pracy jednak muszą być spełnione pewne predyspozycje 

te osoby które chcą ten zawód wykonywać przede wszystkim należy szanować i kochać 

drugiego człowieka Ja pracuję proszę państwa w szpitalu 33 lata i tak jak wiele pracujących w 

nim osób no uważam że jesteśmy oddani tej pracy Chcemy aby ten szpital był wizerunkiem nie 

tylko naszego powiatu żeby ludzie potrzebujący pomocy nie tylko z naszego powiatu mogli tą 

pomoc uzyskać w naszym szpitalu szpital to proszę państwa nie miejsce gdzie szpital to nie 

fabryka to jest miejsce gdzie każda osoba od narodzenia po kres swojego życia powinna znaleźć 

godną opiekę godną danego człowieka proszę państwa Chciałam tylko powiedzieć że właściwie 

od dwóch lat praktycznie walczymy z pandemią jeszcze ta pandemia się nie skończyła też 

przewartościowana nasze rodziny nasz sposób myślenia Po cov idzie borykamy się wszyscy z 

różnymi problemami neurologicznymi kardiologicznymi i to pulmonologicznym i to będzie 

dalej narastać jeszcze nie poradziliśmy sobie z tą pandemią na dobre a wybuchła wojna na 

Ukrainie Sytuacja ta skutkuje również napływem osób chorych do Polski do naszego powiatu 

również osób chorych nie zaszczepionych w szpitalu na oddziałach zwłaszcza na oddziale 

internistycznym stale przybywa ludzi z wielochorobowością po przebytych udarach z chorobą 



nowotworową alzheimerem z zespołami odstawiennym i przebywa wiele osób do przetoczenia 

krwi i jej składników Dlaczego o tym mówię proszę państwa ponieważ są to osoby leżące które 

wymagają właśnie całkowitej opieki i pielęgnacji i to właśnie przy pracy z tymi osobami praca 

opiekunek opiekunek medycznych jest niezbędna i bardzo pomocna szpitale w całej Polsce 

proszę państwa zwłaszcza w obecnej sytuacji starają się iść z duchem czasu po różne zdobycze 

techniki świadczyć usługi na coraz lepszym poziomie między innymi poprzez posiadanie 

właśnie wykwalifikowanej kadry lekarzy pielęgniarek opiekunów którzy tworzą zespół zespół 

w którym się dobrze pracuje Pragnę również nadmienić iż wyedukowana wykształcona kadra 

to mniej powikłań po chorobie szybszy powrót do zdrowia oraz mniejsze skutki uboczne nawet 

rozstania z rodziną Rzecz dotyczy Oczywiście tych osób starszych samotnych Dlatego uważam 

iż zwolnienie opiekunek medycznych to jest błąd powinniśmy iść naprawdę być otwarci i 

sięgać po podobne rzeczy a nie uw steczniać się gdy inni idą naprzód Wysoka Rado Panie 

przewodniczący Panie starosto Takie jest moje zdanie dotyczące pracy opiekunek medycznych 

musiałam to powiedzieć ponieważ państwo jeżeli mnie znacie wiecie że ja ja oczywiście 

zawsze Proszę o pieniądze na szpital ale jestem wszystkim państwu za to bardzo wdzięczna za 

każdą złotówkę oddaną na szpital bardzo bardzo serdecznie za to dziękuję za za tą pomoc którą 

państwo dajecie na szpital uważam że sytuacja ale uważam że Sytuacja ta szpitala nie może 

wpływać na stand-up tej opieki nie może tego pogarszać my również staraliśmy się o tą 

akredytację właśnie po to żeby pokazać że w tym szpitalu pacjenci są bardzo dobrze 

zaopiekowani mogą się prawie czuć tak jak w domu rodzina nie musi się martwić czy chory 

będzie umyty czy nakarmiony Dlatego uważam Panie przewodniczący Wysoka Rado pani 

starosto szpital było zatrudnionych 14 jest zatrudnionych 14 opiekunek pięć z nich 

przekształciło się już w tej chwili zostało pielęgniarkami więc zostało tych opiekunek w 9 i 

tutaj Poprosiłam panią dyrektor również do spraw personelu medycznego jeżeli potrzeba też 

zajmie stanowisko i powie swoje zdanie uważamy że no 9 opiekunek jak najbardziej ma prace 

ma zapewnioną pracę w naszym szpitalu także dlatego jeszcze raz bardzo proszę zarząd panią 

starostę pana prezesa o zmianę decyzji w sprawie redukcji etatów opiekunek medycznych 

Dziękuję bardzo 

 

Ad. pkt. 15.  
Komunikaty. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – po konsultacji z zarządem zaplanowaliśmy sesję 

absolutoryjna ją na 23 czerwca i to było o 13:00 bo to jest dłuższa sesja tak już sobie tam gdzieś 

w krecika zapytać zapisanie 13:00 myślę sobie że dobrze naleci nauczy co pracują w szkołach 

to i tak to dzień jest pracy z wychowawcami to więc myślę sobie że ta pora dobra jest że nikomu 

nie będzie kolidować i jeszcze jedna rzecz i jeszcze tak mówię do końca tego ostatniej kadencji 

do wakacji to idziemy sobie zdalnie ale od września to zasiadamy tutaj tak że już nie ma po 

prostu powodu żeby było zdalnie tak teraz Dziękuję 

 

P. L. Czechak, Starosta - Ja w ramach komunikatu chciałam państwa bardzo serdecznie 

zaprosić organizujemy Dzień Dziecka pierwszy Powiatowy w Domu Samotnej Matki w 

Dobieszczyźnie Bardzo dziękujemy Wojewódzkiej komendzie straży pożarnej która 

odpowiedziała pozytywnie na nasz wniosek i skieruje nam samochody strażackie które do tej 

pory w naszym powiecie nie były to są samochody wyposażone w drony w roboty w psy 

specjalne tropiące takie przypadki także na pewno będzie to bardzo dużą atrakcją dla dzieci 

które aktualnie przebywają w tym domu samotnej matki ale dla wszystkich dzieci które bardzo 

serdecznie jest terenu powiatu i bardzo proszę przekazać jeżeli komuś pasuje na 14:00 

pierwszego czerwca Zapraszamy do Dobieszczyzna na na obchody tutaj nasze Dnia Dziecka i 

jeszcze bardzo serdecznie chciałam podziękować państwu radnych za przeprowadzona zbiórkę 

zbiórka jeżeli chodzi o zakupy dla dzieci w domu dziecka w Górze i właśnie w domu samotnej 



matki i pierwszego czerwca na pewno zawieziemy te prezenty to są uzgodnione z nimi więc 

mam nadzieję że bardzo będą się z nich cieszyć jeszcze raz bardzo wszystkim radnym 

dziękujemy za tą zbiórkę.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Jeszcze jedno informacja tutaj z panem Sekretarzem 

rozmawiałem inspektor danych prosił że takie to około pół godziny szkolenie musimy przejść 

myślę sobie że to byśmy zrobili 12:30 pół godziny przed sesją nie online 

 

Radny St. Martuzalski - ja myślałem że to pan przewodniczący czy pani starosta czy 

przewodnicząca Komisji Zdrowia bo coś w komunikatach dostaliśmy no niepokojące pismo 

które informuje że w szpitalu nie tylko pod względem finansowym się źle dzieje bo przed 

chwilą Pani Marta przekazała stanowisko pielęgniarek i swoje własne odnośnie pomocy 

medycznej natomiast Przypominam że na sesji nadzwyczajnej po otrzymaniu informacji od 

pielęgniarek od średniego personelu i protestu jaki wyraziły wyraziła ta grupa zawodowa 

odnośnie planów likwidacji Czy zwolnienia i pomocy medycznej mieliśmy na piły otrzymać 

informacje Mało tego pamiętam że przewodniczący komisji budżetu Karol Matuszczak bardzo 

zbulwersowany i nie tylko on bo Zresztą podstawy do tego mamy wszyscy jako radni 

rozwiązaniu tego problemu mało że nie otrzymaliśmy tego Tej informacji Czyli możemy 

domniemywać że nadal i po słuchać pani przewodniczącej Bierły że nadal sytuacja jest 

nierozwiązana jej i ten konflikt coraz bardziej nabrzmiewa dzisiaj dostajemy w informacjach i 

tutaj nikt z radnych ani pani przewodnicząca i pani starosta nie podejmuje stanowiska 

Słuchajcie To jest niepoważne traktowanie pielęgniarek i średniego dozoru medycznego 

 

P. L. Czechak, Starosta - Panie radny chciałam powiedzieć że my chcieliśmy otrzymać 

informacje o całym personelu średnim mam informację ile mamy zatrudnionych pielęgniarek 

ale to ma wszystko znaczenie jakie mamy obłożenie w szpitalu P owiem szczerze że trudno jest 

zabierać tutaj głos ponieważ uważam że to są decyzje prezesa szpitala i rady nadzorczej która 

po audycie otrzymała informację w jaki sposób szpital może zredukować stratę A to nie są już 

teraz tak naprawdę zabawy tylko ze względu na to że Ministerstwo Zdrowia tak jak dobrze 

państwo wiedzą prowadzi aktualnie sprawdzanie wyników finansowych zatrudnienia ilość 

oddziałów ilości zabiegów przypadających na szpitale obłożenia łóżek prowadzi analizę 

informuje nas że niestety jesteśmy w dość trudnej sytuacji po tej weryfikacji wszystkich 

dokumentów i zobowiązali po audycie między innymi nasz audyt również pana prezesa do 

zmniejszenia straty która występuje w szpitalu. Jakie decyzje podejmie pan prezes ja uważam 

że to powinny być decyzję pana prezesa ponieważ on za to tak naprawdę odpowiada i on musi 

No jakby tutaj ważyć skąd wziąć pieniądze na na stratę i jednocześnie zadowolić Ministerstwo 

Zdrowia żebyśmy czasem nie wpadli do kategorii numer D która nie ukrywam jest dla nas 

niebezpieczna ponieważ nie otrzymamy wtedy dofinansowania do naszego szpitala oraz to żeby 

sprawdzić jaki mamy personel i czy ten personel jest wystarczający w stosunku nie tylko do 

ilości łóżek ilości pacjentów które w naszym szpitalu w przekroju rocznym występują także 

myślę że jak otrzy mamy już takie szczegółowe dane bo my Prosiliśmy o dane żeby były bo 

oprócz 172 pielęgniarek 30 ratowników na mamy wiele umów zleceń wiemy że część tych 

opiekunek również jest na umowy terminowe a nie będą wygaszone umowy o pracę tylko no 

po prostu umowa wygaśnie więc myślę że że tutaj na komisję zdrowia jak o trzymamy już taką 

informację zbiorczą to państwo przekażemy bo opiekunki medyczne dlaczego ten zawód jest 

w ostatnim czasie tak mocno dyskutowany ponieważ opiekunka występuje w ilości w podziale 

ilości jakby na łóżka personelu średniego ale tylko w szpitalach które mają odpowiednie 

oddziały my tych oddziałów nie mamy czyli u nas opiekunka może być a nie musi żeby spełnić 

standaryzację i żeby tutaj można było mówić o ilości opiekunek nikt nie mówił o tym żeby tych 

opiekunek wcale nie było chociaż wskazywał na to audyt No bo jeżeli audyt został poproszony 



o to aby sprawdzić sytuację finansową szpitala to wiadomo że audyt bierze pod uwagę to co 

musi szpital mieć abyśmy otrzymywali wszystkie środki które Narodowy Fundusz Zdrowia 

przyznaję ja nie ukrywam dzwoniłam po wielu szpitalach ale no nie otrzymałam większości 

szpitale mało chcą przekazywać jeżeli chodzi o na piśmie opiekunki medyczne No albo ich nie 

ma większości szpitali albo jeżeli są to tylko takie które będą przechodziły na zawód 

pielęgniarki lub takie które bardzo często wspomagają oddziały geriatrii paliatywy rehabilitacji 

czyli te oddziały których opiekunka wchodzi jakby przelicznik w średniego personelu na łóżko 

czyli nam przeliczają ilość pielęgniarek i my musimy mieć odpowiednią liczbę pielęgniarek 

aby spełnić te wszystkie wymagania stawiane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przez 

ministerstwo w tamtych szpitalach zamiast pielęgniarki w ten współczynnik wchodzi 

opiekunka medyczna tylko to nie dotyczy naszego szpitala to są szpitale które posiadają właśnie 

takie oddziały Oczywiście że chcielibyśmy żeby te opiekunki były twoje wspomagają one pracę 

pielęgniarki tylko musimy sobie zdawać sprawę że to są trudne decyzje prezesa bo albo 

będziemy chcieli dalej żeby ten szpital funkcjonował tak jak funkcjonuje i żebyśmy 

otrzymywali różnego rodzaju dofinansowania albo musimy zdawać sobie sprawę wtedy z 

Trudnych jakby decyzji ile tych opiekunek powinno zostać ja tego nie wiem to już jest jakby 

decyzja personelu zarządu szpitala prosiliśmy też radę nadzorczą żeby co miesiąc No 

przedstawia nam sprawozdanie z realizacji audytu przez szpital No nie chcemy żeby żebyśmy 

byli postawieni w takiej sytuacji że no szpital nie dostanie jakiś środków które tak naprawdę 

moglibyśmy pozyskać tylko dlatego że zostaliśmy z kategoryzowani niestety niekorzystnie 

przez stratę którą aktualnie mamy w szpitalu ale mówię to są uważam pytania nie do zarządu 

powiatu tylko tak naprawdę do prezesa No myślę że na pewno znając Prezesa też nie jest 

zadowolony z tego obrotu sprawy że większość tych oszczędności To są oszczędności właśnie 

w sferze tej niestety no personalnej ale patrząc na to. W niektórych szpitalach j ak wystąpiła m 

i Pytam się opiekunki to pytali a wy macie jeszcze opiekunki? My już od 3 lat nie mamy 

opiekunek ponieważ nie wchodzą jakby w proces standaryzacji także mówię to będzie to 

wszystko zależy od sytuacji finansowej naszego szpitala ale ale widzę że pan prezes jest więc 

może nie chciałabym tutaj się w imieniu pana prezesa wypowiadać może oddam głos tutaj panu 

prezesowi czy nie wiem czy na komisję byśmy zdrowia otrzymali taką jakby szczegółową 

informację czy my tego personelu mamy w sposób jakby wystarczający 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – jest zgłoszone przez Martę Bierłę i informacja, żeby 

zarząd z panem prezesem na czele rozpatrzyli jeszcze raz tą sprawę żeby to przeanalizować i 

myślę sobie tu więcej dyskusji nie ma potrzeby. 

 

 

Ad. pkt. 16. Zakończenie obrad. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - dziękuje bardzo. Zamykam obrady LV Sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 16.05 
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