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Protokół nr IX/15 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytej w dniu 19 czerwca 2015 r. w godz. od 15:00 do 18:30 

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 
 

 

*** 

 

Ad.pkt.1 

Obrady IX sesji Rady Powiatu Jarocińskiego otworzył i prowadził Przewodniczący Rady 

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

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

Pan radny Sławomir Wąsiewski oraz Pan radny Karol Matuszak. Nieobecny Pan radny Mariusz 

Małynicz. Listy obecności radnych, pracowników, kierowników jednostek, zaproszonych gości, 

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

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – otwieram obrady IX sesji. Porządek obrad IX 

sesji Rady Powiatu został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji. Stwierdzam, że na 

sali jest 15 radnych, mamy quorum, możemy podejmować prawomocne decyzje. Porządek obrad 

IX sesji Rady Powiatu został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji. Czy są uwagi 

do porządku obrad? 

 

Radny L. Mazurek – Panie Przewodniczący składam wniosek formalny o przeniesienie punktu 13 

z II części punktu ślubowanie na punkt 2 I części. Dziękuję.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zanim przystąpimy do głosowania poproszę 

o zabranie głosu Panią Radną Włodarczyk.  

 

Radna B. Włodarczyk – Panie Przewodniczący spodziewałam się, bo to już było poprzednio takie 

komunikaty, że będziemy głosować zmianę porządku. Przyznam się, że przez 8 lat, kiedy byłam 

radną miejską i pracującą w Komisji Rewizyjnej na wszystkie szkolenia, które odbywały się dla 

członków Komisji w Poznaniu. Pamiętam Pani Mec. Juszczyńskiej wypowiedzi, ona pracowała 

również w RIO, że jeżeli plan został podany do wiadomości członkom, radnym Rady Powiatu. 

A my dostaliśmy takie zawiadomienie to powinno być tak realizowany porządek sesji jak był 

zaplanowany. A więc pierwsza część jest zaplanowana, jako część absolutoryjna, potem powinna 

być przerwa i potem druga część, jeżeli takowa jest zaplanowana. Mam w uszach te wypowiedzi 

panów z RIO, którzy nas szkolili, zawsze byliśmy o tym informowani, żeby przestrzegać takiej 

formuły, o której mówię. Wobec tego wydaje mi się, że jeżeli taki porządek został zaplanowany na 

część pierwsza, jako absolutoryjną, potem wydaje mi się, że prezydium przewidziało przerwę 

dłuższą i przechodzimy do części spraw bieżących to tak powinno zostać. Ale to jest moje zdanie, 

które ja zasłyszałam jak jeździłam na szkolenia do Poznania.  

 

Radny L. Mazurek – Panie Przewodniczący, rozumiem to, co powiedziała Pani Radna, że RIO 

daje wykładnie prawną, ale to nie jest przepis, którego Rada musi przestrzegać i trzymać się. Jest to 

tylko wykładnia.  Wydaje mi się, że ślubowanie radnego powinno być w ogóle nieobjęte 

w porządku. On się zgłosił na sesję i powinno to ślubowanie od niego jak najwcześniej przyjąć.  

 

Radny W. Kwaśniewski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja chciałem uzupełnić 

wypowiedź mojego przedmówcy. Ślubowanie Pana Martuzalskiego w niczym nie zakłóci części 

absolutoryjnej części. Mamy pierwsze trzy punkty, które absolutnie nie dotyczą absolutorium, 
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bo mamy otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Powiatu, dalej sprawozdanie 

z działalności Zarządu Powiatu po VIII sesji Rady Powiatu. I Panie Przewodniczący, gdybyśmy 

znowu nie dyskutowali nie potrzebnie już by było po ślubowaniu i byśmy zaoszczędzili tyle czasu.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję Państwu radnym za wypowiedzi. 

Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest „za” wnioskiem formalnym Pana 

radnego Leszka Mazurka? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. 

Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada nie dokonała zmiany w porządku obrad.  

 

Rada przy 3 głosach „za” oraz 12 głosach „przeciw” nie zmieniła porządku obrad. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – stwierdzam, że Rada przyjęła następujący 

porządek obrad: 

 

CZĘŚĆ I 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Powiatu. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po VIII sesji Rady Powiatu. 

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 

2014 rok. 

5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2014 rok. 

6. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia. 

7. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Jarocińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok wraz 

z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego. 

8. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego 

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jarocinie za 2014 rok. 

9. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 r. 

10. Dyskusja. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Jarocińskiego za 2014 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu absolutorium.  

 

CZĘŚĆ II 

 

13. Złożenie ślubowania. 

14. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz aktualna sytuacja na rynku 

pracy. 

15. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałaniu Bezrobociu za 2014 rok 

i początek 2015 roku. 

16. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach. 

17. Rola przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla planowanych 

inwestycji. 

18. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jarocińskiego.  
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie 

osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. 

20. 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 podwyższonego kapitału 

zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

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

2024 wraz z autopoprawkami wraz z autopoprawkami. 

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

powiatu na 2015 r. wraz z autopoprawkami. 

23. Interpelacje i zapytania radnych.  

24. Wnioski i oświadczenia radnych.  

25. Wolne głosy i wnioski. 

26. Komunikaty. 

27. Zakończenie obrad. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zanim przejdziemy do pkt. 2. Wpłynęła do 

mnie przed chwileczką uchwała Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej  

z dnia 1 czerwca 2015 roku, że zostały przyznane złote i srebrne odznaki honorowe 

Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej następującym osobom: Pan Kuzdżał Zbigniew i Pan 

Fengler Grzegorz. Wręczenia dokonają Pan Gościniak Eugeniusz - Członek Komisji Rewizyjnej 

Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz Pan Zawisła Andrzej - Wiceprzewodniczący Sądu 

Koleżeńskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.  Proszę Panów o dokonanie wręczenia.  

 

Nastąpiło wręczenie medali. 

 

Radny Zb. Kuzdżał – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo chciałem z tego miejsca 

podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do awansu naszej drużyny GKS Żerków do 

klasy okręgowej. Jeszcze raz bardzo dziękuję.  

 

Na obrady przybył Pan radny Karol Matuszak. 

 

Ad. pkt. 2  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu - przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady 

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

w Biurze Rady i Zarządu – p. 22 od dnia 16 czerwca 2015 r. w godzinach urzędowania. Do dnia 

sesji nie zostały do niego zgłoszone żadne poprawki i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła 

protokół z obrad VIII sesji Rady Powiatu V kadencji.  

 

Ad. pkt.3  
P. Bartosz Walczak, Starosta Jarociński – przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu 

Powiatu po VIII sesji Rady Powiatu. W okresie między sesjami odbyły się dwa posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Jarocinie: w dniu 8 czerwca br. oraz 16 czerwca br. 

Sprawozdania stanowi załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję Panu Staroście, czy ktoś z Państwa 

radnych ma pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę.  
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Ad. pkt. 4 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Jarocińskiego za 2014 rok w formie prezentacji multimedialnej. Następnie przedstawił informację 

o umorzeniach.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Slajdy stanowią załącznik nr 8 do protokołu.  

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Na obrady przybył Pan radny Sławomir Wąsiewski. 

 

Ad. pkt. 5  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił sprawozdanie finansowe Powiatu Jarocińskiego 

za 2014 rok.   

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Slajdy stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 6 

P. Alicja Staniszewska, Główny Specjalista ds.  Gospodarki Nieruchomościami – przedstawiła 

informację o stanie mienia. Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 7 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu Jarocińskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 8 

P. Bronisława Włodarczyk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – przedstawiła wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

w Jarocinie za 2014 rok. Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

W tym momencie chciałam oficjalnie podziękować osobom z powiatu, Panu Skarbnikowi 

i pozostałym pracownikom oraz członkom radnym za pomoc w przeprowadzeniu tej kontroli. 

Dziękuję. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję Pani Przewodniczącej. Tutaj 

zauważyłem, że do grona zaproszonych gości dołączył Pan Burmistrz Jarocina, niniejszym  

serdecznie witamy Pana Burmistrza. 

 

Ad. pkt. 9 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przedstawił Uchwałę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 10 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do pkt. 10. Dyskusja. 

Kto z Państwa radnych pragnie zabrać głos? 

 

Radny L. Bajda – Szanowni Państwo już wiele zostało powiedziane na temat wykonaniu budżetu, 

realizacji jak również wcześniej była okazja zapoznania się z wieloma dokumentami oraz opiniami. 
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Ja tylko stwierdzę jedną rzecz, Zarząd Pracował sumiennie, a zwłaszcza w ostatnim okresie jeszcze 

zwiększył swoją aktywność, co pozwoliło na racjonalne wykonanie budżetu i to praktycznie 

w 100%. Jeżeli gdzieś były niższe wykonani to tylko, dlatego, że wystąpiły oszczędności, że były 

mniejsze spłaty kredytowe a tym samym wykazano większą gospodarność. Dziękuję.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Głos zabiera Pan 

Wicestarosta Mikołaj Szymczak.  

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, 

rok 2014, który dzisiaj oceniamy pod względem realizacji budżetu był ostatnim rokiem kadencji, 

gdzie miałem zaszczyt sprawować funkcję Starosty i funkcjonowałem w Zarządzie wspólnie 

z obecnym tutaj na sali Panem Mirkiem Drzazgą, Panem Przemysławem Musielakiem, Panem 

Julkiem Zegarem, wcześniej z Panem Przewodniczącym i Panem Zbyszkiem i to był kolejny 

czwarty bardzo dobry rok, bym powiedział. Co prawda na Komisji Budżetu było stwierdzenie, że te 

wydatki majątkowe były nieco mniejsze, ale Szanowni Państwo, 18% budżetu na wydatki 

majątkowe to jednak jest duża kwota. Ponieważ był to ostatni rok poprzedniej kadencji chciałem 

jeszcze raz przypomnieć kilka liczb, które już przytaczał Pan Skarbnik, a więc dochody za cztery 

lata 217 mln zł w latach 2007-2010 i 270 mln zł w latach 2011-2014, a przypomnę, że w tym czasie 

na przykład malała nam subwencja oświatowa. Wydatki majątkowe, tutaj nasz największy sukces 

za te cztery lata, bo za lata 2007-2010 wydatki majątkowe w wysokości 41 mln zł, a za lata  

2011-2014 – 59 mln zł, a więc wzrost blisko o 50%. Przypomnę także, że wydatki na drogi już po 

dwóch latach tamtej kadencji przewyższyły wydatki na drogi w 4 latach poprzedniej i to, proszę 

Państwa, przy nierosnącym zadłużeniu. Tak, jak tutaj Skarbnik pokazywał, te liczby powinny 

mówić same za siebie, na początek tamtej kadencji 8, 5 mln zł, a na koniec tej 8, 4 mln zł, a więc 

minimalnie mniej. A jednocześnie przypomnę, że II i III kadencja miały to szczęście, że powiat 

jeszcze dysponował sporym majątkiem do sprzedaży, chodzi mi tutaj o sprzedany w czasie, kiedy 

funkcję Starosty sprawował Pan Sławomir Wąsiewski – Zespół Pałacowo-Parkowy w Tarcach, 

ale pieniądze jakby zostały na kolejną kadencję, nie spożytkował ich i sprzedaż w kadencji  

2007-2010 centrum przy ul. Wrocławskiej, obecne centrum, dawna szkoła zawodowa, jeszcze 

wcześniej szkoła przykościelna. My niestety musieliśmy z Zarządem, kolokwialnie się wyrażę 

kombinować, jak zaspokoić roszczenia ewangelików, którzy no niestety zgłosili się i wygrali przed 

specjalną komisją sprawę z nami, musieliśmy zaspokoić ich żądania. Przyszła rzecz najważniejsza 

w tamtej kadencji, zamiast sprzedaży swojego majątku, to go pomnożyliśmy przez kupno nowego 

z przeznaczeniem na DPS, bo czas Zakrzewa, krótko mówiąc, się kończy. Dlatego uważam, 

Szanowni Państwo, że ten ostatni rok zamykający poprzednią kadencję był rokiem dobrym, 

18% wydatków majątkowych, pozyskane 2,4 mln zł na „schetynówkę” Cielcza-Stęgosz, wykonanie 

ul. Powstańców Wkp. za kwotę 324 tys. zł, co pozwoliło nam ubiegać się o dodatkowe środki 

i mamy nadzieję, to się możemy pochwalić, że w czwartek podpiszemy umowę na te dodatkowe 

środki na obiekty już oddane w latach poprzednich. Inwestycja za ponad 600 tys. zł w Górze, 

za 259 tys. zł w Zalesiu, za 399 tys. zł droga Twardów-Kurcew, o którą tutaj radny Kwaśniewski 

apeluje, aby przykryć ją asfaltem i myślę, że kiedyś do tego doprowadzimy, oby jak najwcześniej. 

Parkingi w Witaszycach za 60 tys. zł, chodniki wspólnie z Gminą Kotlin w Woli Książęcej, 

przekazanie 850 tys. zł Gminie Jarocin na ul. Zaciszną. Ale to nie wszystkie inwestycje, bo niecałe 

2 mln zł, 1,9 mln zł wydaliśmy już na realizację obiektu w Kotlinie na DPS. Tutaj oczywiście 

pozyskane środki w wysokości blisko 1,1 mln zł z EOG i 1,304 mln zł z PFRON. Za te pozyskane 

środki w wysokości prawie 2,4 mln zł jeszcze raz pragnę podziękować serdecznie Pani Honoracie 

Śmigielskiej, która te sprawy prowadziła i która również prowadziła sprawy związane 

z pozyskaniem dodatkowych środków na ul. Powstańców Wlkp. i wiaduktów. Szanowni Państwo, 

ale powiat działał wszechstronnie pozyskiwaliśmy również środki na tzw. miękkie projekty, tutaj 

między innymi 600 tys. zł na projekt ORE, a więc „Kompleksowe wspomaganie szkół 
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i przedszkoli”, tutaj pragnę serdecznie podziękować Panu Mirkowi Drzazdze, który cały czas to 

prowadzi. Również w ubiegłym roku pilotował sprawę pozyskania reszty środków na projekt  

„Z Napoleonem do Wielkopolski” w wysokości 470 tys. zł. PIFE 124 tys. zł, a więc funkcjonuje 

w Jarocinie biuro, które informuje o funduszach europejskich. Dziękuję również szefom PUP 

i PCPR, którzy w ramach „Kapitału Ludzkiego” pozyskali grubo ponad 900 tys. zł. Szanowni 

Państwo, nie zapominaliśmy o oświacie, tutaj Pan Skarbnik wymieniał być może drobne rzeczy, 

za 6.000 zł, za 15.000 zł, za 40.000 zł, za 80.000 zł, ale w sumie tych inwestycji oświatowych było 

za 800 tys. zł, w tym 300 tys. zł dach i jest to ostatni dach zrobiony w naszych szkołach, także na 

naprawdę ładnych lat mamy spokój. Szanowni Państwo, te wydatki inwestycyjne, bo to najbardziej 

ludzi interesuje, przeciętnego obywatela, przy jakiej drodze mieszka, po jakim chodniku chodzi, 

oczywiście one, pomimo, że tak duże i się cieszymy, one nie zaspokoiły potrzeb, bo dróg mamy 

ponad 320 km plus ulice w miastach i trudno to opanować przy takich dochodach powiatu, 

jakie mamy. Niemniej jednak uważam, że zrobiliśmy bardzo dużo, tyle, ile można było, 

korzystaliśmy z wszelkich funduszy, jakie można było zdobywać, jakie powiaty mogły. To się 

złożyło, ja mówię jeszcze raz na ogromny sukces, a mianowicie w wydatkach majątkowych 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca jesteśmy na 24 miejscu w Polsce, to jest bardzo wysokie, 

a nie należymy przecież do powiatów bogatych szczególnie. 24 miejsce w Polsce 

i 1 w Wielkopolsce, to jest, uważam, miara sukcesu. Chciałem tutaj na tym miejscu podziękować 

wszystkim, z którymi współpracowaliśmy przy realizacji tamtego budżetu za 2014 rok, wszystkim 

pracownikom Starostwa Powiatowego w Jarocinie, a Państwa radnych, w związku z powyższym, 

chciałem prosić w imieniu Pana Starosty, Przewodniczącego obecnego Zarządu Powiatu 

o udzielenie absolutorium. Dziękuję.  

 

Radny T. Grobelny – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni zebrani, jak na dzisiejszej 

sesji omawiamy realizację budżetu za 2014 rok i tutaj skupię się w kilku zdaniach wypowiem się na 

temat realizacji tego budżetu. Otóż, ze sprawozdania, które zostało przedłożone wynika, że dochody 

zrealizowano na wysokości 99,84%, wydatki 98,01% i przychody 97,60%. Jak widać są to 

wskaźniki zadowalające, świadczą o uważnej realizacji zaplanowanych zadań przez Zarząd Powiatu 

jak i skrupulatnej pracy Skarbnika i naszych księgowych powiatowych. Muszę powiedzieć coś 

o wydatkach majątkowych. Wydatki majątkowe stanowią 18%, tak, jak tutaj nam Skarbnik 

przedstawiał, wszystkich wydatków, co jednak w porównaniu z latami 2012-2013 jest to odrobinę 

mniej procentowo, ale to żeśmy sobie tłumaczyli na komisji budżetowej, że to wynikało z braku 

wpływu środków europejskich, unijnych, ale na pewno będzie ten wskaźnik o wiele większy, gdy  

te środki w kolejnej transzy napłyną tutaj szerokim strumieniem. Wydatki bieżące  

na utrzymanie dróg wyniosły w tym roku około 1,5 mln zł, tak, jak tu Skarbnik nam wspomniał, 

ponieważ Zarząd Dróg Powiatowych został w tym roku zlikwidowany, będziemy pilnie i bacznie 

się przyglądać wydatkom w roku 2015, czy ta likwidacja odniosła skutek i czy wyszło nam to na 

dobre. Zadłużenie powiatu stanowi, jak tutaj było przedstawiane, 8,4 mln zł, co stanowi 12% 

dochodów, w porównaniu z powiatami ościennymi takimi jak Pleszew 49,77%, Środa 26,88%, 

Gostyń 47,02%, nie stanowi to dużej kwoty i tutaj trzeba powiedzieć sobie, że optymistycznie 

pozwala nam patrzeć w przyszłość naszego powiatu. Troszeczkę nas zaniepokoiła w tym roku 

mniejsza dotacja oświatowa, tutaj nam Skarbnik zawsze przypomniał, to wyniosło chyba gdzieś 

około 1 mln zł mniej, ale już w roku 2015 wiemy, że zostało to wyrównane i ta dotacja uległa 

zwiększeniu, o ile dobrze tutaj pamiętam. Ogólnie wydatki w poszczególnych rozdziałach 

zrealizowano na poziomie 98-99%, jedynie tutaj wspomnę o rozdziale 85149 Program profilaktyki 

zdrowotnej tutaj ta realizacja była troszeczkę niezadowalająca, nie jest to duża kwota, 

ale procentowo to 59,14%, ale tu tutaj żeśmy usłyszeli tłumaczenie, że jest to w wyniku braku 

zgłoszeń na realizację programów prozdrowotnych, pozostała niewykorzystana kwota 5.720 zł. 

Tutaj chyba wniosek taki, żeby zachęcać wszystkie stowarzyszenia i podmioty, żeby jednak 

prowadziły profilaktykę zdrowotną na terenie naszego powiatu, gdyż chyba zdrowie jest tutaj dla 
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nas najważniejsze. A więc podsumowując całość, trzeba stwierdzić, że Zarząd dobrze zrealizował 

budżet za 2014, co potwierdziło z resztą RIO wydając pozytywną opinię. Mamy i będziemy mieć 

szereg wniosków do przyszłego budżetu, ale to przedstawimy oczywiście po wakacjach przy 

formułowaniu nowego budżetu na 2016 rok. Biorąc powyższe pod uwagę, radni członkowie klubu 

PSL będą głosować za udzieleniem Zarządowi za 2014 rok. Dziękuję bardzo.   

 

Radny L. Mazurek – Panie Przewodniczący, mam jeszcze pytanie odnośnie sprawozdania Komisji 

Rewizyjnej, w trzecim punkcie, dotyczy to nadzoru na Spółką Szpital Powiatowy, tu występuje data 

2013 rok, procedujemy 2014 czy to jest jakaś pomyłka. 

 

Radna B. Włodarczyk – tak, pomyłka, 2014 powinno być.  

 

Radny L. Mazurek – dziękuję bardzo.   

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy jeszcze ktoś z Państwa radnych?  

Nie widzę. Ja tylko jednym zdaniem, wiadomo, ile raz walczyliśmy o tzw. „szczerbaniówkę” 

w tamtej kadencji, ile mówiono, że jakoś tam nieciekawa droga, dla zajęcy. Chcę Wam powiedzieć, 

że przybywa tam coraz więcej nowych mieszkańców powiatu jarocińskiego. Naprawdę rozbudowa, 

rozbudowa i ci ludzie u nas zostają. Druga rzecz, dziękuję Zarządowi za kontynuację 

„schetynówki” też na terenie właśnie miejscowości Zalesie-Panienka, czego dowodem obecność 

Pana Burmistrza Adama Pawlickiego i Pana Starosty i mojej osoby w Panience, jak mieszkańcy 

czekają na tą właśnie drogę. Przypomnę tylko Państwu, że przy tej drodze są trzy duże zakłady 

pracy, gdzie to są dziesiątki miejsc pracy, dlatego za to wszystko dziękuję, za tą kontynuację, czego 

wynikiem są właśnie tego typu efekty. Jeszcze jedna rzecz, trzy rzeczy, które należy podkreślić, 

to, co świadczy o tym sukcesie, wszystkich radnych, szczególnie tutaj Państwo z Zarządu wraz 

z ekipą, pracownikami Starostwa, nowy zakład pracy Kotlin, wiadukty i zakończona rozbudowa 

Szpitala, to są sukcesy, moi drodzy, to jest nasze mienie, to służy mieszkańcom. Nic więcej, tylko 

te trzy rzeczy wymieniłem, ile to już jest dorobku Zarządu, a co dopiero wziąć inne rzeczy, za to 

wszystko jako Przewodniczący Rady, za owocne prace Zarządowi Powiatu dziękuję.  

 

Ad. pkt. 11 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2014 rok. Poproszę o opinie komisji.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Radna J. Nicke – Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 czerwca br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2014 rok 

w zakresie działania komisji. 
 

Radny M. Stolecki – Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu 17 czerwca br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 

2014 rok w zakresie działania komisji. 
 

Radny M. Walczak – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 

br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 

2014 rok w zakresie działania komisji. 
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Radny L. Bajda - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 15 czerwca br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 

2014 rok w zakresie działania komisji. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Przejdźmy do głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję 

bardzo. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto „się wstrzymał”? 2 osoby. Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

przy 15 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr IX/73/15 

 

Ad. pkt. 12 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – po zapoznaniu się ze:  

 sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2014 rok, 

 sprawozdaniem finansowym Powiatu Jarocińskiego za 2014 rok,  

 opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego,  

 informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu,  

 wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jarocinie za 

2014 rok, 

 opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2014 rok, 

poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu absolutorium. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? 

Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Nie widzę. Kto „się 

wstrzymał”? 2 radnych. Dziękuję bardzo. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

przy 15 głosach „za” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr IX/74/15 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – w imieniu Rady Powiatu gratuluję Zarządowi 

bardzo owocnej pracy dotychczas i życzę tego samego ducha i tej samej twórczej pracy na kolejne 

lata, także cieszymy się wszyscy za tą dobrą pracę. W tym momencie ogłaszam 30 minut przerwy.  

 

 

Po przerwie 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady IX sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego. Mamy zachowane quorum, możemy obradować. Proszę Państwa, w związku ze 
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złożoną na moje ręce rezygnacją Pana Leszka Bajdy z członkostwa w Komisji Rewizyjnej oraz 

z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady zwracam się z prośbą o rozszerzenie porządku obrad sesji o: 

19. projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie osobowym 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego. 

20. projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego 

z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. 

21. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

2. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. 

3. Przeprowadzenie tajnego głosowania. 

4. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

Ponadto w dniu 16 czerwca Zarząd Powiatu zwrócił się o rozszerzenie porządku obrad o: 

 - Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

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

2024.  

- oraz Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy do porządku obrad mają Państwo jakieś 

uwagi?  

 

Radny W. Kwaśniewski – Panie Przewodniczący, mi tutaj brakuje cały czas logiki, bo teraz Pan 

wprowadza zmiany do porządku obrad, a myśmy proponowali na poprzedniej sesji zmiany 

w porządku obrad i proponowaliśmy przełożenie też punkt 13 na punkt 2 i Pan tego nie podjął. 

W związku z tym, jaka to jest logika i jakie jest działanie w tej Radzie? Dziękuję bardzo. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania, 

Wysoka Rado, proszę, abyśmy rozszerzyli ten porządek obrad tak, żeby te punkty rozpatrzyć po 

punkcie 18. Kto z członków Wysokiej Rady jest „za” przyjęciem zmian? Proszę o podniesienie 

ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? 2 osoby. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

 

Rada przy 15 głosach „za” oraz 2 głosach „przeciw” rozszerzyła porządek obrad. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – stwierdzam, że Rada przyjęła następujący 

rozszerzony porządek obrad: 

 

CZĘŚĆ II 

 

13. Złożenie ślubowania. 

14. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz aktualna sytuacja na rynku 

pracy. 

15. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałaniu Bezrobociu za 2014 rok 

i początek 2015 roku. 

16. Informacja o działalności ZSP-B w Tarcach. 

17. Rola przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla planowanych 

inwestycji. 

18. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Jarocińskiego.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego. 
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego. 

21. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

2) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. 

3) Przeprowadzenie tajnego głosowania. 

4) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie 

osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. 

23. 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 podwyższonego kapitału 

zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

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

2024 wraz z autopoprawkami wraz z autopoprawkami. 

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

powiatu na 2015 r. wraz z autopoprawkami. 

26. Interpelacje i zapytania radnych.  

27. Wnioski i oświadczenia radnych.  

28. Wolne głosy i wnioski. 

29. Komunikaty. 

30. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 13 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przechodzimy do punktu 13, do złożenia 

ślubowania. Pan Stanisław Martuzalski złoży obecnie ślubowanie. Proszę Pana o powstanie, 

wypowiedzenie roty ślubowania. Rota ślubowania została Panu wręczona. Ślubowanie może być 

złożone z dodaniem zwrotu: „Tak mi dopomóż Bóg”.  
 

Radny S. Martuzalski -  Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec 

Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 

pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać 

Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  dziękuję bardzo. 

 

Radny S. Martuzalski -  Panie Przewodniczący, jeszcze chciałem krótkie oświadczenie złożyć, 

z uwagi na to, że mogłem dzisiaj złożyć ślubowanie, chciałem Państwu radnym i mieszkańcom 

powiatu jarocińskiego przekazać informację. Przed poprzednią sesją zostałem oficjalnie zaproszony 

przez Pana Przewodniczącego Rady Powiatu na posiedzenie Rady Powiatu, na którym, 

jak w swoim piśmie wskazał miałem złożyć ślubowanie, jednakże poprzez niezrozumiałe dla 

większości mieszkańców powiatu jarocińskiego rozgrywki polityczne tego mi uniemożliwiono. 

Ja ze swojej strony chcę zadeklarować poza ślubowaniem, że będę pilnie obserwował działania 

większości w powiecie i przekazywał mieszkańcom, bo zdaję sobie sprawę, że Państwo tych uwag 

nie będziecie przyjmować, mieszkańcom wszystkie w mojej ocenie niedociągnięcia, które mogą się 

pojawić w przyszłości. Na koniec chciałem Panu Przewodniczącemu przekazać zgłoszenie klubu 

nowopowstałego klubu radnych, jest to Klub Porozumienie Obywatelskie, w skład którego wchodzi 

Pan Walenty Kwaśniewski, Pan Leszek Mazurek i Stanisław Martuzalski. dziękuję 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  dziękuję bardzo, dziękuję Panu radnemu, 

ze swojej strony jako Przewodniczący Rady Powiatu życzę Panu owocnej pracy.  

 

Ad. pkt. 14 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  informacja o realizacji zadań przez Powiatowy 

Urząd Pracy oraz aktualna sytuacja na rynku pracy. Informacja została przekazana Państwu 

Radnym w formie pisemnej w materiałach sesyjnych. Czy są pytania do informacji? Nie widzę. 

Informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 15 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  sprawozdanie z realizacji Powiatowego 

Programu Przeciwdziałaniu Bezrobociu za 2014 rok i początek 2015 roku. Informacja została 

przekazana Państwu Radnym w formie pisemnej w materiałach sesyjnych. Czy są pytania do 

informacji? Nie widzę.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 16 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  informacja o działalności ZSP-B w Tarcach. 

Informacja została przekazana Państwu Radnym w formie pisemnej w materiałach sesyjnych. 

Czy są pytania do informacji?  

Informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Radny L. Bajda – Drodzy Państwo nie byłbym sobą jakbym się w sprawie Tarc nie wypowiedział. 

To szkoła obdarzoną charyzmą podobnie jak miejsce, gdzie są uczniowie i są słuchacze. Jest to 

miejsce i patriotyczne, ale również przyjazne dla uczniów i o wysokim poziomie edukacyjnym, 

co świadczy procent zdawalności egzaminu zawodowego w poszczególnych latach 2012, 2013, 

2014 był wyższy niż w kraju i wielu innych odniesieniach do okręgu w zakresie zdawalności 

egzaminu. To również powoduje, że placówka ta rozwijać się będzie przyszłościowo i jak 

najbardziej bym sobie życzył oby tak było dalej. Dziękuję. 

 

Ad. pkt. 17 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – rola przeprowadzania ocen oddziaływania na 

środowisko przyrodnicze dla planowanych inwestycji. Przypomnę, że zostało na moje ręce złożone 

pismo. Kopia pisma stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Radny L. Bajda – Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

zajmowała się tym tematem dogłębnie, pomimo, że nie było przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, zostały przekazane bardzo interesujące publikacje w zakresie ocen 

odziaływania na środowisko, które na pewno będą pomocne w naszych pracach Rady Powiatu. 

Ze swojej strony również szeroko członkom Komisji wyjaśniłem, na czym polega ocena 

odziaływania na środowisko, po co jest to potrzebne, w jakim zakresie jest ro dokonywane i jaki 

jest tego skutek. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, powiem już tylko w telegraficznym 

skrócie, aby nie powtarzać całego wykładu z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, że to 

odbywa się na podstawie dwóch generalnych przepisów, z 9 listopada 2010 roku rozporządzenia 

Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

wcześniejszej ustawy z dnia 3 października 2008 roku w sprawie ocen odziaływania na środowisko, 

przeprowadzania trybu ocen, udziale społeczeństwa w ocenach odziaływania na środowisko, 

zwanym w skrócie ooś. Na podstawie tej ustawy delegację daje art. 66, który mówi, że należy 

przeprowadzić inwentaryzację stanu przyrodniczego na danym terenie, lokalizację inwestycji, 
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określić wielkość przedsięwzięcia oraz jego potencjalne, bezwzględnie znaczące oddziaływanie na 

środowisko. Z tego względu potrzebne jest sporządzenie oceny w zakresie emisji substancji do 

środowiska, wielkości stężeń oraz ujęcia tego w szacie graficznej poprzez wykreślenie izolinii 

stężeń substancji, dotyczy to również hałasu jak również innych potencjalnych zanieczyszczeń 

emitowanych do wód ewentualnie do gleby. Ocena również ma określać oddziaływanie planowanej 

inwestycji w zakresie krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym oraz określić 

ewentualne oddziaływanie na krajobraz, szatę przyrodniczą oraz na elementy także obszary 

chronione, ujęte zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz na elementy związane z ochroną 

zabytków i dziedzictwem kulturowym na danym terenie. W zasadzie ma ona również objąć 

prognozowane oddziaływanie w zakresie ewentualnych awarii przemysłowych, względnie 

występujących ewentualnie zakłóceń w zakresie funkcjonowanie instalacji. W ten sposób powstają 

dwa dokumenty, dokument wstępny, który określany jest kartą informacyjną, zawiera ogólne 

charakterystyczne dane przedsięwzięcia i w razie znaczącego oddziaływania, względnie 

przekroczenie wielkości np. dla hodowli zwierzęcej 210 bjb zwierząt gospodarskich, jak i również 

dla odległości, wtedy zakładany jest obowiązkowo do wykonania raport oddziaływania na 

środowisko. Raport ten trafia do urzędów gmin w trzech egzemplarzach, przy czym jeden zostaje 

w urzędzie, jeden jest oddawany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, trzeci do stacji 

sanitarno-epidemiologicznej i dopiero po uzyskaniu opinii od tych organów, dokonaniu 

ewentualnych poprawek, uzupełnień do raportu, a są to uzupełnienia bardzo szczegółowe, można 

przystąpić do procedury wydania decyzji oddziaływania na środowisko. Decyzja to również 

z punktu powiatu jest ważna przy realizacji inwestycji, tu między innymi było oddziaływanie na 

środowisko oceniane w zakresie wiaduktów, jak również jako Komisja i jako Rada możemy 

spotkać się z informacjami społecznymi bądź protestami społecznymi w celu wyrażenia opinii bądź 

stanowiska. Tak obrazowo najkrócej jak tylko mogłem to przedstawiłem. Jeżeli są jakieś pytania, 

jakieś uwagi bardzo chętnie odpowiem, na Komisji było to długo, długo szerzej z mojej strony 

wyjaśniane, to tyle. Dziękuję.  

 

Ad. pkt. 18 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  ocena zasobów pomocy społecznej dla 

Powiatu Jarocińskiego. Proszę o przedstawienie informacji Pana Przemysława Masłowskiego. 

 

P. P. Masłowski, Dyrektor PCPR – przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej dla Powiatu 

Jarocińskiego za 2014 rok.  

Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych 

ma pytania do Pana Dyrektora? Nie widzę. Stwierdzam, że Wysoka Rada informację - ocenę 

przyjęła. 

 

Ad. pkt. 19 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Jarocińskiego. W związku z rezygnacją z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej Pana Leszka 

Bajdy odwołuje się go ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Skład Komisji należy uzupełnić 

o nową osobę. Kto z Państwa radnych wyraża chęć pracy w Komisji Rewizyjnej? 

 

Radna B. Włodarczyk – Panie Przewodniczący, fakt jest faktem, że dwóch członków z Komisji 

Rewizyjnej ubywa, ja w tej chwili proponowałabym, aby w miejsce Pana Przemysława Franczaka 

zaproponować właśnie kolegę Teodora Grobnego. Przepraszam, zamiast Pana Leszka Bajdy.  
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zapytuję Pana radnego Teodora Grobelnego, 

czy wyrażą zgodę? 

 

Radny T. Grobelny – Panie Przewodniczący, ponieważ rąk do pracy brakuje w Komisji 

Rewizyjnej, a Pani tutaj prosi, w związku z tym nie śmiem odmówić, wyrażam zgodę.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo, czy są inne kandydatury? 

Nie widzę. Przepraszam, Pan radny Martuzalski. 

 

Radny S. Martuzalski – ja mam pytanie do Pana mecenasa, bo widzę, że Państwo statutu nie 

czytacie, chcę przypomnieć, że został zgłoszony dzisiaj klub i z tej racji przedstawiciel tego klubu 

powinien znaleźć się w składzie Komisji Rewizyjnej.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję. 

 

Radna B. Włodarczyk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wydaje mi się, że nie wiem jak to 

prawnie zgłosić, ale nasza Komisja liczyła 6 osób, więc znajdzie się miejsce dla kolegi z klubu, 

który dzisiaj został zgłoszony, chętnie przyjmiemy do pracy. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  więc zapytuję, właśnie w tym miejscu 

zapytałem, kto z Państwa radnych wyrażą chęć pracy w Komisji Rewizyjnej? To ten nowo 

powołany Klub, kogo Państwo proponujecie? 

 

Radny L. Mazurek – Panie Przewodniczący, proponuję Pana radnego Stanisława Martuzalskiego.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  zapytuję, czy Pan radny wyrażą zgodę? 

 

Radny S. Martuzalski – tak.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – teraz oddaję głos Panu radcy prawnemu. 

 

P.T. Kuderski, Radca Prawny – jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, w tym samym punkcie 

obrad, ponieważ Klub radnych ma prawo zgłoszenia swojego przedstawiciela do Komisji 

Rewizyjnej musimy też w tej samej uchwale rozszerzyć ponownie skład osoby Komisji Rewizyjnej. 

W pierwotnej uchwale było 6, myśmy bodajże na sesji majowej czy kwietniowej obniżyli ten skład 

do 5, więc w tej jednej uchwale byśmy musieli dokonać kilku zmian w uchwale dotyczącej 

powołanie Komisji Rewizyjnej. Nie wiem, czy Pan Przewodniczący zarządzi przerwę, bo tą 

uchwałę byśmy musieli przygotować, tak, żeby była możliwość już rozdania radnym do 

przegłosowania 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zgodnie z sugestią Pana Mecenasa, na ten czas 

przygotowania uchwały ogłaszam przerwę.  

 

 

Po przerwie 

 

Radni otrzymali przygotowany w czasie przerwy nowy projekt uchwały –  

projekt Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady po przerwie. Przechodzimy 

do podjęcia uchwały. Przypominam, że zmieniamy uchwałę w sprawie powołanie Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego. W uchwale Nr I/7/14 Rady Powiatu Jarocińskiego dnia 

27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego 

w § 1 wyrazy „w liczbie 5 członków” zastępuje się wyrazami „w liczbie 6 członków”. W związku 

ze złożoną rezygnacją odwołuje się Pana Leszka Bajdę ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

Powołuje się do składu osobowego Komisji Rewizyjnej, już tutaj wyraził wolę Pana radny Teodor 

Grobelny. Zapytuję, czy Pan radny Stanisław Martuzalski wyraża zgodę na pracę w Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Radny S. Martuzalski – ponownie, bo już, przypominam, raz wyraziłem taką wolę, ponownie 

wyrażam wolę. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Przystępujemy do 

przegłosowania.  

 

Radny L. Mazurek – Panie Przewodniczący, bo tu w tym drugim paragrafie należałoby się z 2-3 

słowa komentarza, bo Pan Leszek Bajda rezygnuje ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 

bo wiem i jestem przekonany to jako członek Komisji Rewizyjnej nie mógłby być 

Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, a był. To jest rezygnacja tym spowodowana? To ta 

rezygnacja powinna być przed objęciem funkcji Wiceprzewodniczącego.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – prostujemy zaistniałą, Panie radny, sytuację, 

rzeczą ludzką jest mylić się, więc tutaj nic nadzwyczajnego nie widzę.  

 

Radny S. Martuzalski – jesteśmy w określonej sytuacji prawnej, przez ten okres Pan Bajda 

funkcjonował i w Komisji Rewizyjnej i jako Wiceprzewodniczący, przez ten okres nastąpiło 

poważne naruszenie prawa i prosiłbym, aby w tym zakresie wypowiedział się Pan Mecenas, 

bo z całym szacunkiem dla Państwa, ale żaden z was nie ma odpowiedniej wiedzy w tym zakresie 

i ważne jest zdanie Pana Mecenasa. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu –  ja powiem tak, ja też nie jestem prawnikiem, 

tego nie ukrywam, trudno sobie wyobrazić, żeby każdy się znał na prawie, ale służymy radą, 

pytamy Pana Mecenasa z punktu prawa o naprawienie zaistniałej sytuacji. 

 

P.T. Kuderski, Radca Prawny – dzisiejsze zmiany w porządku obrad zaproponowane po przerwie 

zmierzają ku temu, żeby wyprostować stan, który zaistniał miesiąc bodajże na sesji kwietniowej, 

kiedy powołano Pana Leszka Bajdę na Wiceprzewodniczącego Rady, w sytuacji, kiedy był 

członkiem Komisji Rewizyjnej i doszło wtedy do objęcia funkcji Wiceprzewodniczącego 

w sytuacji, kiedy przepisy na to nie pozwalają. Przyznam się, że wskutek częstych zmian w składzie 

Komisji Rewizyjnej uszło to uwadze i po prostu prostujemy w tej chwili ten stan, który zaistniał. 

Wojewoda w ciągu 30 dni od podjęcia tej uchwały w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego mógł 

stwierdzić nieważność tej uchwały, jednak nie zaingerował, ale w tej chwili działania, które 

podejmujemy zmierzają ku temu, żeby ten stan prawny naprawić.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. 

Kto z Państwa radnych jest „za” podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 

Kto jest „przeciw”? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.  
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Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych,  

przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr IX/75/15 

 

Ad. pkt. 20 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

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

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

Nie widzę.  

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych,  

przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr IX/76/15 

 

Ad. pkt. 21 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady 

 

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przystępujemy do wyboru Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

Radni otrzymali stosowne przepisy w tym zakresie. 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. Członek 

Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować na Wiceprzewodniczącego 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”. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kto z Państwa radnych wyrażą wolę pracy 

w Komisji Skrutacyjnej.  

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – tych, co ostatnio. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proponuje się tych samych, czy Pan Drzazga 

wyraża zgodę?  

 

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

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy Pani Bronisława Włodarczyk wyraża 

zgodę? 
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Radna B. Włodarczyk – tak 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – czy Pan Szlachetka wyraża zgodę?  

 

Radny A. Szlachetka – tak 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę o przegłosowanie kandydatów. 

Kto z Państwa radnych jest „za” powołaniem Pana Mirosława Drzazgi do Komisji Skrutacyjnej? 

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

Dziękuję. 

 

Kandydatura Pana radnego Mirosława Drzazga 18 „za” 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem do 

Komisji Skrutacyjnej Pani Bronisławy Włodarczyk? Proszę o podniesie ręki. Dziękuję. Kto jest 

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

 

Kandydatura Pani radnej Bronisławy Włodarczyk 18 „za” 

  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kto z Państwa radnych jest „za” powołaniem 

Pana Szlachetki do Komisji Skrutacyjnej? Proszę o podniesie ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? 

Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 

 

Kandydatura Pana radnego Andrzeja Szlachetki 18 „za” 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – stwierdzam, że Komisji Skrutacyjna została 

powołana, w tym momencie proszę, aby Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się. 

 

Radni wybrali Komisję Skrutacyjną w składzie: 

1/ Mirosław Drzazga 

2/ Bronisława Włodarczyk 

3/ Andrzej Szlachetka 

 

2) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – zgłaszanie kandydatów na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady. Słucham Państwa?  

 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Powiatu Rada Powiatu wybiera ze swego grona dwóch 

wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy 

ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja już raz zgłaszałem 

Pana Leszka Bajdę na Wiceprzewodniczącego i bym się upierał, że to jest bardzo dobry 

Wiceprzewodniczący i proponuję właśnie Pana Leszka. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Czy są inni kandydaci? 

Nie widzę. Czy kandydat wyraża zgodę? 
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Radny L. Bajda – tak, wyrażam. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo.  

 

Ponieważ nie było zgłoszeń innych kandydatur listę kandydatów została zamknięta.  

Kandydatem na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu został: 

1. Leszek Bajda 

Lista kandydatów stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie 

kart do głosowania. Ogłaszam w tym celu przerwę w obradach. 

 

 

Po przerwie 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady po przerwie, mamy quorum.  

 

3) Przeprowadzenie tajnego głosowania. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę Komisję Skrutacyjną 

o przeprowadzenia głosowania.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przypomniał zasady głosowania.  

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do rozdawania kart do głosowania.  

Każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska, odbierał od członka Komisji Skrutacyjnej kartę do 

głosowania, następnie za osłoną oddawał głos i wrzucał kartę do urny.  

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – na czas liczenia głosów oraz sporządzenia 

protokołu z głosowania zarządzam 15 minutową przerwę.  

 

 

Po przerwie 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady po przerwie. Proszę 

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.  W imieniu Komisji gratuluję Panu Leszkowi Bajdzie.  

Protokół stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

4) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – informuję, że na podstawie wyników 

głosowania Rada podejmie uchwałę stwierdzającą wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 



18 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kto jest „za” podjęciem uchwały w sprawie 

stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego? Proszę o podniesienie 

ręki. Dziękuję. Kto jest „przeciw”? 1 osoba. Kto „się wstrzymał”? Nie widzę. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych,  

przy 17 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr IX/77/15 

 

Radny L. Bajda – Szanowni radni, dziękuję za wybór, cieszy mnie to, że teraz miałem lepszy 

wynik na Wiceprzewodniczącego niż poprzednio, czyli znaczy, że sprawowałem się dobrze i będę 

działał jeszcze lepiej. Wiele rzeczy zostało wyprostowanych, uporządkowanych, nie powinno być 

wątpliwości, aczkolwiek przypomnę, że sam ustawodawca pewno też poszedł za daleko, 

bo Komisja Rewizyjna bada działalność Zarządu i podległych mu jednostek, a bada działalności 

Rady. 

 

Ad. pkt. 22 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych komisji Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Nadmieniam, że każdy z radnych ba brać udział, w co najmniej dwóch komisjach. Chciałem 

zapytać Pana Stanisława Martuzalskiego, do której komisji chce jeszcze dołączyć? Bo w 

Rewizyjnej już Pan jest i teraz w jakiej? 

 

Radny S. Martuzalski – dziękuję, pamiętam, że już jestem w Komisji Rewizyjnej, z uwagi na 

moje oświadczenie po ślubowaniu, deklaruję swój udział w Komisji Budżetu.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – zgłaszam wniosek formalny o 5 minut przerwy.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ogłaszam 5 minut przerwy. W czasie przerwy 

proszę o zwołanie Komisji Rewizyjnej w celu wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji. 

 

 

Po przerwie 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wznawiam obrady po przerwie, informuję, 

że mamy quorum. 

 

Radna B. Włodarczyk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na posiedzeniu, które odbyło się 

parę minut wcześniej, zgłoszono kandydaturę Pana Teodora Grobelnego na Wiceprzewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, kolega przyjął tę funkcję i został zaakceptowany.  

 

Radny T. Grobelny – również dziękuję za zaufanie.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję, cieszymy się. Przechodzimy do 

rozpatrzenia projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany w składzie 

osobowym stałych komisji Rady Powiatu Jarocińskiego. Wiemy, że Pan radny Martuzalski wyraża 



19 

 

zgodę pracowania w Komisji budżetowej. Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem powyższej 

uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciw”? 1 osoba. Kto „się wstrzymał”? Nie widzę. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych,  

przy 17 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr IX/78/15 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Panu radnemu życzę owocnej pracy, pragnę 

poinformować, bo nie było okazji, Panie radny, że przyjęliśmy taką zasadę, którą wprowadził Pan 

Przewodniczący Karol Matuszak, że cała sprawa dyskusyjna, owocne prace mają się odbywać 

w komisjach, chyba, że sprawy ważne to wiadomo, że też nie widzę powodu, żeby tu nie 

powiedzieć, ale generalnie prace dyskusyjne to są w komisjach, a główna część uchwałodawcza to 

są sesje. 

 

Ad. pkt. 23 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przedkładam do rozpatrzenia 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 podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – chciałbym dodać, że Pan Prezes Spółki się 

usprawiedliwiał, pracuje nad podwyższeniem kontraktu, ja to rozumiem. Cieszymy się, życzymy 

Panu Prezesowi, żeby ta praca wyszła jak najlepiej. Informuję Szanownych Państwa Radnych, 

że w ramach Komisji Pan Przewodniczący zaprowadził nas do szpitala, gdzie zobaczyliśmy 

monitoring już działający. Następna rzecz raz w miesiącu Pan Prezes zobowiązał się do spotkań 

z radnymi, gdzie na bieżąco poinformuje o pracach w szpitalu, nad rozwojem szpitala. Chcę 

poinformować, że sytuacja Spółki jak każda nie jest źle, to wszystko idzie w dobrym kierunku. 

Myślę sobie, że przy naszym wsparciu, dobrych radach, to jest nasza jedyna Spółka, wychodzi na 

prostą i będzie dobrze.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – omówił projekt uchwały. Proponuje się podwyższenie kapitału 

zakładowego w formie pieniężnej, w kwocie 710 000,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy 00/100). 

W zamian Powiat Jarociński obejmie 710 (siedemset dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 

1000,00 zł każdy udział. Środki finansowe uzyskane z podwyższenia kapitału zakładowego, zostaną 

przeznaczone na spłatę kwoty 398 659,21 zł jako realizację faktur o numerach 7/2013 i 8/2013, 

wystawionych przez wykonawcę, który zrealizował zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa 

lądowiska dla helikopterów” oraz na obsługę zobowiązań związanych z wyemitowanymi 

obligacjami, których termin zapadalności przypada na 2015 rok. „Szpital Powiatowy w Jarocinie” 

Sp. z o.o. otrzymuje środki finansowe z NFZ za wykonane procedury medyczne. Każda procedura 

jest wyrażona w punktach. Wartość punktu w 2009 r. wynosiła 51 zł i w ostatnich 6 latach 

„wzrosła” o 1 zł. Bieżąca wycena stawek za punkt rozliczeniowy nie odpowiada kosztom udzielania 

świadczeń zdrowotnych. Na wzrost kosztów w ostatnich 6 latach w sposób oczywisty wpływa 

wzrost wskaźnika cen towarów i usług kształtujący się na poziomie 13,5%, wzrost płacy 

minimalnej o 38%, wzrost wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia o 31%. W roku 2014 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu dodatkowo 

obniżył szpitalom powiatowym wartości kontraktów, pomimo wykazania nadwykonań świadczeń 
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medycznych udzielonych w latach poprzednich. Jednocześnie kontrakty na rok 2015 są na poziomie 

roku 2014 (nie zostało skompensowane obniżenie z roku 2014).  

 

Radny M. Walczak – chciałbym dodać, że powiat dalej jest zakładnikiem rządu w tej sprawie póki 

nie zmieni się sytuacja na szczeblu ogólnokrajowym to praktycznie są nikłe szanse, żeby ta sytuacja 

się poprawiła. Musi być zmiana u góry. 

 

Radny L. Mazurek – Panie Przewodniczący w zasadzie to pytanie powinienem zadać Panu 

Prezesowi, ale nie było go na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, dzisiaj go też nie ma. 

Mam takie pytanie, tutaj w sprawozdaniu piszemy, że do zapłacenia jest faktura nr 7 i faktura nr 8. 

Czy suma tych faktur jest większa od sumy przetargowej na to zadanie? Czy ta sama? 

Czy mniejsza? Czy ktoś z Zarządu mógłby mi na to pytanie odpowiedzieć?  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Prezes odpowie na piśmie Panu Radnemu 

czy tak może być? Nie mamy faktur przy sobie. Poproszę Zarząd, aby zwrócił się do Pana Prezesa 

i Pan otrzyma odpowiedź.  

 

Radny W. Kwaśniewski – Panie Przewodniczący to ja może mam inne pytanie. Dwa razy są 

numery faktur wymienione. Czy mógłbym poprosić, z którego dnia one są, bo to będzie istotne 

w stosunku do mojego wystąpienia? Jeżeli uzyskam odpowiedź wystąpienie będzie krótkie, jeżeli 

nie będę musiał zabrać Państwu parę minut.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – w tej chwili nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. 

Zwrócimy się na piśmie do Pana Prezesa.  

 

Radny W. Kwaśniewski – mnie nie interesuje wyjaśnienie Pana Prezesa na piśmie, bo będzie za 

późno, my stoimy przed problemem podjęcia tej uchwały, a ja chciałem Państwu powiedzieć, że nie 

musimy tej uchwały podejmować dzisiaj, dzisiaj możemy przyjąć uchwałę na te środki, które 

musimy dać z tytułu gwarancji 315 tys. zł, bo kończy się kwartał i pewnie na końcu czerwca trzeba 

za obligacje zapłacić. Natomiast, jeżeli chodzi o lądowisko pozwoliłem sobie dobrze, że to 

zrobiłem, poświęciłem trochę czasu i prześledziłem sobie przetarg, do umowy nie mam dostępu 

między wykonawcą, a Spółką szpitalną. Prześledziłem sobie przetarg i doszedłem do pewnego 

wniosku, który na końcu sprecyzuję. Przetarg ogłoszono 30 lipca 2013 roku, ogłoszenie o wyborze 

wykonawcy było 28 sierpnia 2013 roku. Umowa mogła być zawarte to wynika z ogłoszenia 

o wyborze 3 września, przyjąłem, że 3 września została zawarta. Przyjąłem także, że proszę 

Państwa 3 września nastąpiło przekazanie placu budowy, czyli wszystko w ostrym tempie. Termin 

wykonania robót był 60 dni, od podpisania, od przekazania placu budowy. Czyli zacznijmy 

dodawać 3 września jest plus 60 dni to jest plus, minus 3 listopada, dalej 35 dni miał wykonawca na 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od zakończenia robót. Ja przypuszczam, że procedury trochę 

się ciągnęły i te 35 dni w całości zostały wykorzystane. Zatem od podpisania umowy, od wejścia 

wykonawcy na budowę upłynęło 95 dni. Jeżeli od 3 września dodam 95 dni to ląduję gdzieś około 8 

września, powiedzmy 9, 10. Zatem Wysoka Rado czy my mamy tyle forsy, że musimy w tej chwili 

przekazać te 400 tys. zł. Co było zapisane w warunkach przebudowy zastrzegłem, że nie miałem 

dostępu do umowy. Umowa powinna odzwierciedlać jak doskonale wiemy to, co jest zapisane 

w specyfikacji. Jest zapisane między innymi tak, że druga rata zostanie zapłacona w terminie dwóch 

lat od wystawienia faktury. Zatem istotne dla mnie, jako radnego, który ma decydować 

o gospodarce powiatu jest data wystawienia faktury. Teraz, jeżeli byście Państwo mieli problemy to 

podaję spis punkt III rzymski, podpunkt 2 z kropeczką, podpunkt 2 z nawiasem i odroczony termin 

płatności. Zatem Szanowni Państwo nie musimy dzisiaj przekazywać 400.000 zł. Chyba, że Prezes 

Jantas z nieznanych mi przyczyn chce pół roku wcześniej wykonawcy, choć umowa pewnie była 
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inna drugą ratę. Druga sprawa albo, co gorsza udzielamy szpitalowi kredytu na bieżącą działalność.  

Szanowni Państwo, bo taka sytuacja też może być. W związku z tym, jeżeli dokumenty, 

które dostaję i analizuję. Z tym, co mi głosicie, że wszystko jest dobrze podaję w niewiarę.  

W związku z tym zdziwiony także jestem, że żaden z członków Zarządu nie zwrócił uwagi  

na to, kiedy i do kiedy musimy to zapłacić. Musimy zapłacić na pewno do końca 2015 roku,  

a na pewno nie do końca czerwca tego roku. W związku z tym Szanowni Radni ja bym proponował, 

żeby objąć udziały na 310.000 zł, a te 400.000 zł zostawić w spokoju i poczekać. Jeszcze jedno pół 

roku czasu do grudnia, Szanowny Zarządzie Powiatu, przecież to jest masa czasu na to, żeby zbyć 

zbędny szpitalowi majątek, czyli zbyć „belwederek”, działkę pod „belwederkiem” i działkę pod 

kwiaciarnią. Myślę, że za to 400 i nie tylko 400 będzie można uzyskać. Dziękuję bardzo. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję Panu Radnemu, ja to traktuję, 

jako zapytanie. Myślę sobie, że każdy z nas ma formę albo się zgadza to głosuje „za”, albo się nie 

zgadza to jest „przeciw”, albo się „wstrzymuje”.  

 

Radny S. Martuzalski – Panie Przewodniczący, ale to był jasno określony wniosek Pana radnego 

Kwaśniewskiego i proszę nie manipulować wypowiedzią Pana radnego Kwaśniewskiego. 

Przypominam, że Pan Radny Kwaśniewski złożył wniosek, aby na dzisiejszej sesji została kwota 

310.000 zł wynikająca z wykupu obligacji została przekazana, umniejszona o kwotę drugiej 

faktury.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ja Panu dziękuję. Informuję Pana, że ja właśnie 

w tym momencie przechodzę do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest „za” przyjęciem wniosku 

Pana Walentego Kwaśniewskiego? Proszę o podniesienie ręki.   Był wniosek Pana radnego 

Kwaśniewskiego, żeby tych pieniędzy dzisiaj nie przyjmować.  

 

Radna B. Włodarczyk – Panie Przewodniczący ja mam w tej chwili wątpliwości, czy to był 

wniosek czy zapytanie?  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Radny Martuzalski poinformował nas, 

że to wniosek, dlatego głosowaliśmy. Jeżeli wniosek to Rada musi przegłosować.  Jeszcze raz 

poddaję pod glosowanie wniosek Pana radnego Kwaśniewskiego. Kto z Państwa Radnych jest za 

przyjęciem wniosku Pana Walentego Kwaśniewskiego proszę o podniesienie ręki? 

 

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych, 14 osób było „przeciw”, 3 osoby były „za”, 1 osoba 

„wstrzymała się” od głosu. Wniosek został przez Radę odrzucony. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – poproszę opinie Komisji.  

 

Radna J. Nicke – Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 czerwca br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt 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 podwyższonego kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów 

w Spółce. 

 

Radny M. Walczak – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu  

18 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała projekt 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 
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podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński 

wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Kto jest „za” podjęciem 

uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 

Nie widzę. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych,  

przy 15 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr IX/79/15 

 

Ad. pkt. 24 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024 wraz z autopoprawkami. 

 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił projekt uchwały oraz autopoprawki. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 31 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo. Poproszę o opinie komisji.  

 

Radna J. Nicke – Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 czerwca br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024 wraz 

z autopoprawkami. 

 

Radny M. Walczak – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 

br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę 

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

wraz z autopoprawkami. 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – kto jest „za” podjęciem uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych,  

przy 15 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr IX/80/15 

 

Ad. pkt. 25 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. wraz z autopoprawkami. 

 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił projekt uchwały oraz autopoprawki. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 33 do protokołu. 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych 

do powyższej uchwały ma zapytanie? 

 

Radny W. Kwaśniewski – ja tylko w kwestii formalnej do Zarządu Powiatu, skąd znaleźliście te 

400.000 zł? 100.000 zł Pan Skarbnik powiedział, że będzie zwiększony kredyt, ja poproszę 

o pozostałe 300.000 zł. 

 

P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – reszta z jednostek oświatowych. 

 

Radny S. Martuzalski – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, należałoby się kilka słów 

wyjaśnienia, bo nie do końca, niezwyczajne jest, aby osoby, które nie zgadzają się 

z rozdysponowaniem przed terminem płatności niebagatelnej kwoty ponad 400.000 zł 

niewyartykułowany, dlaczego podejmują taką decyzję przy ocenie wniosku Zarządu. Szanowni 

Państwo, pierwszy wniosek nasuwa się sam, pytanie do Państwa radnych, każdy z was prowadzi 

czy mały biznes czy gospodarstwo domowe, czy którykolwiek z was dokonuje płatności przed 

wymaganym terminem? Myślę, że nie ma takiej tutaj osoby, bo po prostu to działa na szkodę czy to 

gospodarstwa domowego czy na szkodę firmy, którą się prowadzi. Ale jest druga bardzo istotna 

kwestia, ja z wypowiedzi członków Zarządu dowiedziałem się, że w tym roku nie będzie żadnych 

środków na utrzymanie dróg, czyli krótko mówiąc usuwania dziur, które w katastrofalnym stanie są 

dzisiaj, jak mówimy o drogach powiatowych. Dlatego jestem zbulwersowany i nie mogę ręki 

podjąć „za” zmianami w budżecie, kiedy Zarząd Powiatu sprawia, że użytkownicy dróg 

powiatowych, nasi mieszkańcy powiatu są narażeni na potężne konsekwencje. Dla mnie w ten 

sposób prowadzenie gospodarki samorządowej jest nie do przyjęcia, dlatego postanowiłem łącznie 

z moimi kolegami z Klubu Porozumienie Obywatelskie głosować przeciwko tym zmianom. 

Dziękuję.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – dziękuję. Proszę o opinie komisji. 

 

Radna J. Nicke – Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 16 czerwca br. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 

2015 r. wraz z autopoprawkami. 
 

Radny M. Stolecki – Komisja Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu 17 czerwca br. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. wraz z autopoprawkami w zakresie działania komisji. 
 

Radny M. Walczak – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 

br. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. wraz z autopoprawkami w zakresie działania komisji. 
 

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

uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 

Dziękuję. 

 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych,  

przy 15 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” podjęła uchwałę. 

 

Uchwała Nr IX/81/15 
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Ad. pkt. 26  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – interpelacje i zapytania radnych. Między 

sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja. Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa?  

 

Radny S. Martuzalski – dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, mam zaszczyt złożyć pierwszą 

interpelację, w imieniu Klubu Porozumienie Obywatelskie. Radny odczytał interpelację. 

Kopia interpelacji stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Radny W. Kwaśniewski – mam bardzo krótką interpelację, bardzo dokładną interpelację. 

Szanowni Państwo moi mieszkańcy z Woli Książęcej wskazują na pewną rzecz, która się aktualnie 

dzieje tzn. ciężkie samochody, obładowane ziemią z bodajże z budowy Komendy Policji 

Powiatowej, wywożą ziemię do jednego z właścicieli posesji z Woli Książęcej.  

Chodzi o to, że przejeżdżają przez most o nośności 15 ton na Lutyni, a samochody ważą  

30 może więcej ton. W związku z tym mieszkańcy mają strach, że któregoś dnia ten most może 

tego obciążenia nie wytrzymać i wówczas to będzie wielki problem z odbudowaniem. Co prawda 

most leży w granicach Gminy Jarocin, nie dotyczyłby Gminy Kotlin, ale chyba będzie któryś 

milion złotych kosztował ten most na Lutyni. W związku z tym precyzuję interpelację. Proszę 

o podjęcie działań w celu zakazania przejeżdżania tych ciężkich pojazdów przez most w Lutyni. 

Nie wiem czy dobrze trafiłem, może by to musiało do Burmistrza Jarocina trafić. Ale kontaktów 

z gminą nie mam.    

 

Ad. pkt. 27  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wnioski i oświadczenia radnych.  

 

Radny S. Martuzalski – jako, że mi nie było dane, dzięki Państwa decyzji, zająć głos w części 

budżetowej, chciałem zadać jedno konkretne pytanie, bo to, co radni dostali prezentację odnośnie 

zadłużenia, zobowiązań powiatu, jest może i bardzo dobre PR-owsko, ale zabrakło mi jednego 

wiarygodnego wskaźnika, czyli indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Który, chcę przypomnieć 

Państwu radnym, tym, którzy zapomnieli, a poinformować tych, którzy o tym nie wiedzą, od roku 

2011 jest jedynym wskaźnikiem, który określa możliwości finansowe samorządu. Podział 

zobowiązań w tzw. procentach został, który został przekazany, on obowiązywał słynne 15% czy 

60%, zależy, do jakich jednostek się odnosimy, do roku 2011. Dzisiaj stawiam wniosek, żeby na 

najbliższe posiedzenie Komisji i Rady Państwo przedstawili mi, ale przede wszystkim 

mieszkańcom, nie radnym, bo ta informacja powinna dotrzeć do mieszkańców, jaki indywidualny 

wskaźnik jest w tej chwili. Bo zdajemy sobie sprawę, że to jest wskaźnik, który historycznie określa 

nam możliwości w następnym roku i latach. Jakie konsekwencje tego sukcesu, jak tutaj Pan 

Wicestarosta Szymczak raczył powiedzieć, będzie miał odbicie na następne lata. Dziękuję.   

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – Panie Przewodniczący, ja tutaj nie chcę odpowiadać Panu 

radnemu, będzie miał to przedstawione oczywiście, ale ja tutaj w tym punkcie dwa zdania, których 

nie powiedziałem nie chcąc przedłużać właśnie na początku, kiedy mówiłem o budżecie 2014 roku. 

Wizyta dzisiaj u nas, złożenie ślubowania przez Pana radnego Martuzalskiego przypomniała mi 

tamtą kadencję bardzo dokładnie, z tym mieleniem języka również, bo inaczej to nie mogę 

powiedzieć. Natomiast, Szanowni Państwo, przez 4 lata na sesjach wysłuchiwaliśmy od radnych 

opozycji, że na koniec kadencji 30 mln zł Szpital, 30 mln zł powiat będzie zadłużony, że się nie 

ruszymy, że nie weźmiemy nic kredytu, że nie zrobimy nic w następnej kadencji. no i mamy 

podsumowanie, nie ma Szpital 30 mln zł, nie powiat 30 mln zł, mamy zdolność kredytową i to 

wysoką, nie miało być wiaduktów, DPS-u itd. Także to chciałem tutaj przypomnieć, nie chciałem 

jakby sytuacji robić jakiejś napiętej na początku sesji, dlatego to odpuściłem, ale teraz pozwoliłem 

sobie jednak. 
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P. Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – Szanowni Państwo, na każdej sesji jest przedstawiana 

Wieloletnia Prognoza Finansowa, gdzie w kolumnach od 9.1-9.6 macie Państwo właśnie ten 

indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla powiatu jarocińskiego oraz wskaźnik planowanej 

spłaty. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – ja powiem tak, dopuściłem dyskusję, choć już 

nie pora, Pan Martuzalski miał prawo. Powiem tylko tak, Panie radny, po pierwsze, o czym tu 

dyskutować, macie Państwo przed chwileczką ogłoszenie absolutoryjne „za”, czyli to jest sukces. 

RIO „za”, że wszystko jest dobrze, nasza wewnętrzna Komisja Rewizyjna „za”, że jest dobrze. 

Każdy radny ma prawo mieć odrębne zdanie, tylko to przypominam, więc ja myślę sobie wyborcy 

oceniają, to, co zawsze z Panem Karolem mówimy i pozostałymi kolegami, dla nich to się robi, dla 

mieszkańców.  

 

Ad. pkt. 28  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – wolne głosy i wnioski. 

 

Radny W. Kwaśniewski – ja do Zarządu Powiatu, głównie do Pana Starosto, Szanowny Panie 

Starosto, ja miałbym pewną prośbę, to taka prośba radnego opozycyjnego w celu ułatwienia właśnie 

tej opozycji życia. Ja bym prosił, jeżeli publikujecie już w Internecie materiały 

np. o rozstrzygnięciu przetargu, to nie ograniczajcie się tylko do podania procentów, tylko proszę 

Pastwa, podajcie wartość zadania, to znaczy kwoty, które poszczególni oferenci zaoferowali, 

bo wtedy nam to ułatwia życie. Ja, co prawda potrafię sobie według procentu i zasłyszanej 

informacji wyliczyć, ile np. na przetargu zarobiliśmy ewentualnie straciliśmy, to potrafię sobie to 

wyliczyć. Na przykład dzisiaj nikt tego nie powiedział, ale wiem, że na tej drodze w Panience, 

żeśmy zarobili, dzięki temu, że Zarząd pochylił się jednak nad protestami firm i zmienił 

specyfikację, zarobiliśmy 600.000 zł. Firmy, które wystartowały w przetargu, gdyby były te 

ograniczenia, prawda, te dwie były o 600.000 zł po prostu droższe. Ale mam znowu inne pytanie, 

jakoś tak mi się te pytania rodzą. Ja to się dzieje, kurczę pieczone, że dostajemy kosztorys na 

5,8 mln zł, a na przetargu idzie za 2,960 mln zł. To coś tu nie pasuje chyba, z kosztorysem, bo 

wynik przetargu jest wynikiem przetargu, przecież wygrała przetarg firma, która nie jedną drogę 

budowała i chyba wie, co robi. To bym miał tyle. Dziękuję bardzo.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – ja z taką prośbą formalną do Pani Przewodniczącego 

Włodarczyk, chciałbym prosić o zmianę terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ponieważ muszę 

we wtorek wyjechać do Poznania, nie będzie mnie na miejscu, a bardzo chciałbym z Państwem 

uczestniczyć, żeby na ewentualne wątpliwości czy pytania bezpośrednio odpowiedzieć i w związku 

z tym wnioskuję o zmianę terminu posiedzenia Komisji.  

 

Radna B. Włodarczyk – czy Pan Starosta sugeruje jakiś termin? 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński – każdy pozostałe dni w tym tygodniu dysponuje czasem. 

 

Radna B. Włodarczyk – to w takim razie uprzejmie proszę osoby Panią Nicke, Pana Walczaka na 

następny dzień czyli środa 24.06 godz. 10:00 

 

Radny S. Martuzalski – kiedy, Pani Przewodnicząca? 

 

Radna B. Włodarczyk – środa 24.06.15 godzina 10:00. 
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P. B. Walczak, Starosta Jarociński – bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca. 

 

Ad. pkt. 29  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – komunikaty. W związku z tym, że zbliża się 

przerwa wakacyjna życzę Państwu zasłużonego wypoczynku, w międzyczasie tym Państwa, którym 

czas pozwoli zapraszam na uczestnictwo w zakończeniach naszych szkół, na zakończenia roku 

szkolnego. Przypominam, spotykamy się w sierpniu, piątkowe terminy pilnujemy, tak, 

jak ustalaliśmy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jan Szczerbań wręczył nowemu radnemu Panu Stanisławowi 

Martuzalskiemu upominek. 

 

Ad. pkt. 30  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – w związku z wyczerpaniem porządku obrad 

zamykam obrady IX Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego V kadencji. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Jan Szczerbań 

 

Protokołowała :  

Katarzyna Józefiak 

Agnieszka Przymusińska 

 

 

 


