
Protokół nr LVI/22 
z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 

odbytej w dniu 23 czerwca 2022 r. w godz. od 13:00 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 19 radnych. 
Stwierdzam wobec powyższego, że Rada jest władna do obradowania i podejmowania 
prawomocnych uchwał. 

W posiedzeniu wzięło udział 19 członków. 

1. Tomasz Bandyk 
2. Janusz Barański 
3. Marta Bierła 
4. Agnieszka Borkiewicz 
5. Lidia Czechak 
6. Mirosław Drzazga 
7. Andrzej Dworzyński 
8. Teodor Grobelny 
9. Jacek Jędraszczyk 
10. Elżbieta Kostka 
11. Stanisław Martuzalski 
12. Karol Matuszak 
13. Janina Nicke 
14. Mariusz Stolecki 
15. Hanna Szałkowska 
16. Jan Szczerbań 
17. Michał Urbaniak 
18. Mateusz Walczak 
19. Julian Zegar 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Wysoka Rado ! Porządek obrad 56 sesji Rady 
Powiatu wraz z projektami uchwał został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji 
w programie e-sesja. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Stwierdzam, 
że Rada przyjęła porządek obrad 56 sesji Rady Powiatu. 
 

Ad. pkt. 2.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Protokół z 55 sesji Rady Powiatu był wyłożone do 
wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22 w godzinach urzędowania. Ponadto 
został umieszczony w programie esesja. Do dnia sesji nie wpłynęły do niego żadne poprawki 
i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z obrad 55 sesji Rady Powiatu 
VI kadencji.  
 



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

po 55 sesji Rady Powiatu” zostało zamieszczone w programie esesja. Proszę o zabranie 
głosu p. Starostę Lidię Czechak. 
 
P. L. Czechak, Starosta – tak jak mamy w naszej tradycji sprawozdanie z prac Zarządu jest w 
dwóch dokumentach. Jest sprawozdanie z posiedzeń Zarządu. Między sesjami odbyły się trzy 
zarządy oraz załączona jest lista odbytych spotkań. Jeśli są pytania to bardzo proszę chętnie 
odpowiemy. Z tych najważniejszych spraw to otrzymaliśmy ponad 17 mln zł na realizację 
7 zadań inwestycyjnych drogowych na terenie naszego powiatu. To są dwie drogi i cztery 
ścieżki rowerowe oraz plac utwardzony z drogą dojazdową przy ZSP Nr 1. Bardzo się z tego 
cieszymy. Otrzymaliśmy również 40 tys zł od pana Marszałka na realizację inwestycji 
sportowej przy ZSP Nr 2. Również od Marszałka odebraliśmy 34 tys zł na organizację 
„Festiwalu Smaków”.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w 
sprawie przedłożonego sprawozdania ? Otwieram dyskusję. 
 
Radny St. Martuzalski – pani Starosto nie znalazłem w sprawozdaniu informacji na temat 
wydania decyzji umieszczenia pomnika w parku Szubianki. Zwrócili się do mnie 
zbulwersowani mieszkańcy Jarocina z pytaniem na jakiej podstawie i kto wydał decyzję 
umieszczenia tego pomnika bez konsultacji z mieszkańcami w tym parku.  
 
P. L. Czechak, Starosta – sprawę od początku do końca prowadził Wydział Budownictwa. 
Nie była wydana decyzja co do budowy pomnika. Było to przyjęte na zgłoszenie. Jest to zwykła 
uproszczona procedura wynikająca z prawa budowlanego. W tym momencie nie wydajemy 
decyzji tylko jest milcząca zgoda, która jest jakby forma tej decyzji. Wczoraj na posiedzeniu 
Rady Miejskiej w Jarocinie była podejmowana uchwała, która przeszła o tym, aby ten pomnik 
został wybudowany w Jarocinie. Możemy mówić o tym, co mamy na chwilę obecna. Całą 
procedurę prowadził pan Buchwald. 
 
Radny St. Martuzalski – ja rozumiem, widziałem ten wniosek. We wniosku jasno jest 
sprecyzowane że chodzi o budowę pomnika. Pomnik na podstawie ustawy prawo budowlane 
mówi jasno, że pomnik nie jest budynkiem, nie jest małą architekturą. To podkreślam, bo 
padały takie stwierdzenia, że to jest mała architektura. Jest to budowla. Przy tego typu instalacji 
jest cała procedura przede wszystkim Uchwała Rady. Z tego co pani nas poinformowała 
wcześniej wydaliśmy milczącą zgodę no decyzję bo to jest jakaś forma też decyzji dotyczącą 
instalacji która mówiąc krótko dopiero wczoraj została sformalizowana jak chodzi o moc 
prawną bo na terenach podległych gminie nie ma możliwości aby bez decyzji podkreślam Rady 
Miejskiej można było jakiekolwiek instalacje umieszczać dlatego moje zdziwienie, że my tutaj 
jako powiat mówiąc krótko nie zauważyliśmy niedociągnięć. Nie wiem czy to nie było też 
zamierzone ze strony Gminy uwikłać powiat w tą całą sytuację, bo z tego co informacje do 
mnie docierają No zbiera się delikatnie mówiąc bunt społeczeństwa potraktowaniem 
mieszkańców w ten sposób. Dlatego przestrzegam tu z jednej strony z troski o powiat i o to że 
reprezentujemy wszyscy radni i pani Starosta i Zarząd powiat jarociński w przyszłości bo nie 
wiem czy w tej chwili jest możliwość w ogóle tego wyprostowania czy uporządkowania na tyle 
żeby nie dać się podobnie już w taką sytuację w manewrować. To tyle dziękuję. 
 
P. K. Szymkowiak, Wicestarosta – Szanowni państwo ja tylko dwa słowa do tej do tej sprawy 
na panie radny powiem że pracownicy Starostwa Powiatowego od zawsze pracują rzeczywiście 



rzetelnie i analizują wszystkie dokumenty i to jest chyba dla Państwa jakby jasne i zrozumiałe. 
Wpłynęło ze strony Gminy zgłoszenie postawienia tego pomnika i rzeczywiście tutaj po 
rozmowie z panem Buchwaldem no pan Włodek zinterpretował tak jak wcześniejsze inne 
pomniki że to jest mała architektura i tak rzeczywiście zostało to zinterpretowane dlatego że 
wpłynęło zgłoszenie, a nie pozwolenie na budowę, nie warunki zabudowy. Nie pozwolenie na 
budowę tylko zgłoszenie w związku z tym pan Włodek zinterpretował to w ten sposób że to 
jest mała architektura i rzeczywiście było to bodajże tydzień temu pan Włodek napisał nam 
notatkę służbową wyjaśnienia w tej kwestii ale do dnia dzisiejszego jakby ze strony 
mieszkańców No nie wpłynęła żadna Skarga Jeżeli takowa w płynie No to tą sprawę pewnie 
będzie rozstrzygał pan wojewoda także jeżeli coś się pojawia to oczywiście państwa 
poinformujemy Najpierw było zgłoszenie potem dopiero była Uchwała Rady Miejskiej 
zinterpretowana przez radnych rady miejskiej że to jest pomnik ale na ten moment taka jest dla 
państwa tutaj radnych informacja jeżeli panie radny jeżeli coś się zmieni w tej kwestii Jeżeli 
będą jakieś inne informacje czy coś się będzie działo to oczywiście państwa radnych 
poinformujemy dziękuję. 
 
Radny St. Martuzalski – jeszcze jedno zdanie do wypowiedzi pani starosty pani Staros to nie 
chodzi o to że w tym zgłoszeniu W tym zgłoszeniu wnioskodawca pisze o postawieniu pomnika 
a nie małej architektury. To jest pierwsza uwaga czyli ja mówię o dokumencie, który wpłynął 
do powiatu a druga drugie sprostowanie pani Starosto odsyłam do ustawy co jest małą 
architekturą a co jest pomnikiem i tutaj ja jeszcze raz przestrzegam przed t aką interpretacją 
aby nie stać się ofiarą w tym całym sporze pomiędzy mieszkańcami a gminą czy panem 
burmistrzem bo z tego co słyszę to to to grupa Pana Burmistrza radnych że tak powiem 
zadecydowała o tej sprawie. To tyle. Ja mówię to przede wszystkim z troską o powiat o nasz 
wspólny interes a nie żeby tutaj komuś wytyk jakiś zrobić. Uważam że tu no popełniono błąd 
krótko mówiąc. Oby to się skończyło tylko na moim pytaniu a nie mieszkańcy żeby tutaj 
dochodzili jakichś swoich praw. Dobra. Dziękuję. 
 
P. K. Szymkowiak, Wicestarosta – Ja tylko na słowo jeszcze panie radny. No tak jak 
powiedziałam pan pan Włodek Buchwald zrobił notatkę całą sytuację wytłumaczył. Jeżeli pan 
radny jest zainteresowany taka notatka może do pana trafić. Dziękuję. Mieszkańcy są 
zainteresowani. 
 
Radny T. Grobelny – ja jeszcze chciałem zająć głos. Panie przewodniczący chciałem jeszcze 
zająć głos ale pozwolę sobie przysunąć bliżej mikrofon bo on zawsze mi tutaj ode mnie ucieka 
co powiem to jedno słowo więcej i już go nie mam, ale już teraz w tej chwili jest. Otóż mam 
tutaj trzy sprawy krótkie. Pierwsze sprawozdanie zarządu zostało zamieszczone jak również 
odpowiedź na interpelację moją odnośnie luki w ścieżce rowerowej Jaraczewo Gola 
Niedźwiady No i jest zostałem zdziwiony bo tam właściwie odpowiedzi żadnej nie ma Tylko 
jest powiedziane że będzie to powierzone temu projektantowi tak że zawsze było tak że 
inwestor zleca zaprojektowanie i tak jakby ewentualnie dany inwestor chciał to widzieć a tutaj 
się powierza to zadanie projektantowi i teraz będzie to chyba zależało od projektanta czy tam 
ta dziura w tej ścieżce to właściwie jedyna dziura jedynej ścieżce w powiecie będzie za 
projektowana czy nie będzie. No ale to już w takim razie na tym zakończę. Sprawa druga 
mianowicie w tych sprawozdaniach zarządu które tutaj się również pojawiły jest takie coś jak 
informacje o efektach współpracy powiatu jarocińskiego z innymi samorządami i muszę się 
tutaj na chwilę nad tym zatrzymać i będę też prosił o to żeby słuchać dlatego że w tym że 
sprawozdaniu o efektach współpracy są tu wymienione gmina Jarocin jest Żerków jest też i 
gmina Kotlin no i jest też duży obszerny materiał na temat współpracy z wojewodą 
Wielkopolskim i jest tu pozyskana kwota od 22000 zł to widzę od Wojewody to później jest 



już w milionach 5000000 na przykład na Golina Potarzyca Rusko jest 7 milionów Żerków 
Raszewy jest też 163 bezpieczne przejście na ulicy Siedlemiń skiej i bezpieczne przejście w 
Prusach 157 Radlińska w Mieszkowie 199 od Wojewody Ja nie będę przeszkadzał państwu 
Jeśli będę mógł dokończyć jest też bezpieczne przejście w Żerkowie 46 później 45 od 
Wojewody później 4 2 znów od Wojewody w Wilkowyi jest na ulicy Bema 52 200000 jest 
chodnik w Paruchowie 102000 znów jest bezpieczne przejście wraz z chodnikiem w Roszkowie 
47 Maratońska w Jarocinie 42 w Żerkowie 994 później jest No to już jest utworzenie Domu dla 
matek w Dobieszczyźnie ale to już jest inna sprawa. Później od samorządu jest też 2000000 
ponad pozyskane na ich Wola i tak dokładnie szczegółowo to sprawozdanie analizowałem i 
proszę państwa muszę tutaj podpowiedzieć nie wiem czy państwo radni wszyscy to analizowali 
ale no już teraz bez zdziwienia stwierdzam że nie ma tam ani jednej inwestycyjki w gminie 
Jaraczewo Jakie Rusko? Ale jakie Rusko? Co? Kolego wie pan co to takie szczególiki sobie 
pan tutaj wymyśla jak są duże miliony gdzie indziej to pan mi tutaj jakiś kawałeczek dróżki 
gdzieś które jeszcze zahaczyło jeszcze o kawałek Ruska. No ale to nawet nie dużo. W każdym 
razie podsumowując to jest nawet podsumowanie jest bardzo dużo środków wszystkich jest 8 
stron różnych inwestycji z czego z czego żadnej ja tu nie zauważyłem inwestycji w gminie 
Jaraczewo to z żalem i z bólem tutaj stwierdzam no ale no róbcie tak dalej żeby pomijać dalej 
tą gminę Jaraczewo. Następna sprawa myśmy dużo rozmawiali na temat kolei metropolitalnej 
i to niby do końca czerwca mieliśmy to to rozstrzygnąć. Wiem że nawet komisja budżetu to 
rozpatrywała i nawet przychylne były głosy na temat do dofinansowania kolei metropolitalnej 
jak na razie nie widzę w sprawozdaniu zarządu nic na temat tejże kolei metropolitalnej no i 
czwarta sprawa jeszcze też nie jest wspomniane o tym. Ja sobie pozwoliłem w ostatnim 
miesiącu poprosić przedstawiciela zarządu Pana Mariusza Stoleckiego i wyjechaliśmy w kilka 
dróg. Jechaliśmy też w Żerkowskie w stronę Raszew do Ko morza. No obejrzałem dokładnie 
te inwestycje. Wyjechaliśmy też na kilka dróg w gminie Jaraczewo. Wskazałem drobne 
szczegóły mianowicie przewrócone pochylone znaki, gałęzie które zahaczają rolnikom o 
wiezione transporty balotów Wskazałem bardzo niebezpieczny zakręt który jest zarośnięty. 
Zakręt skrzyżowania na Borzęciczki ze Strzyżewkiem tam gdzie to było ten słynny teraz 
ostatnio wypadek gdzie samochód wiozący butle gazowe miał kolizję z samochodem 
wyjeżdżającym ze Strzyżewka to było na zakręcie zasłoniętym przez krzaki. Wtedy to było to 
zdjęcie takie pamiątkowe gdzie butle leżały po rowach po rozsypywane bardzo niebezpieczny 
wypadek. No i od tego czasu miesiąc czasu minął i nie ma żadnego rezultatu. Ja zresztą o tych 
wszystkich rzeczach zagrożeniach o tych krzakach o tym pilnowaniu dróg o tych znakach 
mówiłem już od zeszłego roku przez jesień zimę. Pani Starosta mi przyznała rację że tak trzeba 
zrobić no ale nie zrobiono nic nie zrobiono także te cztery sprawy tu chciałem poruszyć również 
jeśli chodzi o sprawozdanie zarządu. Póki co dziękuję.  
 
P. L. Czechak, Starosta – jeżeli chodzi o inwestycje na terenie gminy Jaraczewo to będziemy 
musieli się porozmawiać ze względu na to że my czekaliśmy na wstępny kosztorys budowy tej 
drogi on przerósł nie ukrywam nasze oczekiwania bo niewielki odcinek na chwilę już obecną 
projektant wycenił na 24000000 zł także musielibyśmy budować 5 km drogę No za środki 
których po pierwsze No nie posiadamy i myślimy że byłyby bardzo trudne do pozyskania jeżeli 
chodzi o jedną inwestycje ale myślę że tutaj z panem radnym oczywiście i z radnymi Gminy 
Jaraczewo się spotkamy jeżeli chodzi o inne inwestycje na terenie gminy Jaraczewo to jesteśmy 
po podpisaniu umowy na budowę drogi w Zalesiu jesteśmy na liście w rezerwowej i 
oczekujemy na środki jeżeli chodzi o budowę drogi w Panience zrealizowaliśmy również i 
przekazaliśmy do Generalnej Dyrekcji D róg projekt budowy ścieżki rowerowej do Brzostowa 
czekamy na zatwierdzenie przez Generalną środków na na ten cel. Pozyskaliśmy również 
środki na kolejną ścieżkę rowerowa z Polskiego Ładu. My ślę że również gmina Jaraczewo 
będzie zadowolona podsumowujemy podsumujemy to jakby można powiedzieć na koniec 



kadencji ale my cały czas zwracaliśmy się również do gmin i do radnych jeżeli chodzi o 
przejścia żeby te przejścia zgłaszali. My jedziemy na wszystkie przejścia wspólnie cały zarząd 
oceniamy czy będzie szansa pozyskania tych środków Czy mamy jakiś punkt zaczepienia a 
także jeżeli takie przejścia są to oczywiście Takie przejścia również zostaną wpisane czekamy 
też na rozstrzygnięcia jeżeli chodzi o budowę chodników i mam nadzieję że tam również się 
coś dla Jaraczewa znajdzie. 
 
 
P. K. Szymkowiak, Wicestarosta – Panie Przewodniczący szanowni państwo radni panie 
radny ja uczestniczę w prawie każdy komisji w gminie Jaraczewo i te inwestycje są z radnymi 
na terenie gminy Jaraczewo również omawiane ponieważ rozmawiamy z samorządami dlatego 
że zawsze jest potrzebny ten udział własny i takie spotkanie również odbyło się całkiem 
niedawno z kolegą tu Mariuszem. W tym spotkaniu również tu uczestniczyliśmy. Przekonywali 
śmy radnych , aby na przyszły rok w swoim budżecie znaleźli środki na dofinansowanie tej 
naszej drogi Zalesie Osiek. Po głosowaniu radni wyrazili zgodę że w projekcie budżetu na 
przyszły rok te środki się znajdą. Tak jak to pani starosta powiedziała Czekamy za 
rozstrzygnięciem jeszcze jeżeli chodzi o Panienkę także tych inwestycji kolego radny w gminie 
Jaraczewo dopiero je rozpoczynamy. Ścieżka rowerowa na którą otrzymaliśmy dofinansowanie 
również na gminie Jaraczewo. Czekamy za rozstrzygnięciem z PGE również pojawi się tam 
chodnik w Noskowie to również jest gmina Jaraczewo także panie radny my prosimy o trochę 
cierpliwości i na pewno te inwestycje będą rozpoczęte zgodnie z planem Dziękuję. W tej 
kadencji? Panie radny oczywiście że w tej kadencji. To już cztery lata mijają. Mamy Cztery 
Gminy 4 lata czyli wszystko panie radny zgodnie w kolejce. 
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Moi drodzy ja tylko dodam jedną rzecz jako szef 
rady też Gminy Jaraczewo my byśmy te inwestycje zaczęli wcześniej jeśli chodzi o Zalesie 
Osiek, ale rzucono hasło że z Książa będzie ciągnięta kanaliza przez Zalesie do Jarocina. To 
już było tak mocno zaawansowane, a okazało się niewypałem. Nie wyszło nic z tego więc 
mówię tak, jaki jest sens budowy drogi kiedy wejdą, będą kopać od nowa. Więc to jest raz i ja 
myślę sobie że jak to zsumujemy to co mówi tu Zarząd ja analizuję powiem, że źle nie będzie. 
Krzywdy nie mamy tylko niestety jedną rzecz muszę dodać nie chcę krytykować moich 
kolegów radnych z Gminy Jaraczewo. No niestety chodzi o inwestycje które ja zaproponuję to 
się w Jaraczewie wszystko w bólach rodzi. Najpierw tak, drogę sfinansujemy Burmistrz mówi, 
później się wycofał, trudne negocjacje pani Katarzyny Wicestarosty i wszystko umowa czeka. 
N o ale najważniejsze, że skutecznie. Więc mówię, cieszę się dlatego mówię dziękuję pani 
Katarzynie Wicestaroście negocjacje jeszcze raz negocjacje. I to wypaliło ma rację to dobra 
metoda nie obrażać się od razu nie? Dlatego mówię od razu tu ukłon do was i do Mariusza 
coście się byli w Jaraczewie ważny sukces Nie? No i jeszcze jedna rzecz to też jest ważne. Z 
jednej strony radni w gminie mówią tak mało na Jaraczewo a dajemy propozycje Jaraczewo 
Zalesie Osiek Panienka Skoraczew No to już się zaczynają problemy tak? To co wy chcecie za 
przeproszeniem? Mało to że dzięki Zarządowi i mojej osobie czy pana idziemy z propozycją 
że będzie wyrównane stosunkiem do innych gmin te pieniądze które wyłożone A później panie 
problem i znowu trzeba będzie Poproszę panią Katarzynę Wicestarostę chodzi o Panienkę 
znowu trzeba będzie wystukać panie w bólach ciężkich żeby to było. No ja na obecny czas to 
gratuluję panu Jędraszczykowi i tu panu Mariuszowi z Gminy Żerkowa wzorowa współpraca 
co do grosza się rozwija. U was nie ma żadnego problemu. Burmistrz powiedział, jest kasa i 
tyle. Na wet ja tak powiem te moje inwestycje wskazane czy pana to się kurczę w bólach to 
wszystko rodzi. To tak jakby moi drodzy to była moja droga prywatna nie? No mówię i to jest 
moja droga prywatna i wiecie, ale cieszę się że skutecznie. W bólach jest sukces. Gratuluję Pani 
Katarzynie idziemy do przodu Moi drodzy i tyle. Dobrze. 



 
P. M. Stolecki, członek Zarządu Powiatu - Szanowni państwo w tym objeździe również 
uczestniczył Pan Wiesiu Ratajczak ponieważ jak dobrze wiecie wiedza Pana Wiesia i orientacja 
w terenie jest tutaj najlepsza Myślę że jak ja bym z Teodorem objechał sam no to połowy tych 
rzeczy to bym nie pamiętał albo bym powycinał nie w tych miejscach także Pan Wiesiu na 
pewno zanotował No na pewno zapytamy się po sesji panie radny Jak tam sprawa wygląda 
kiedy firma może wejść być może w innym miejscu gdzieś na terenie innej gminy wycinają na 
bo niestety wiecie że nie mamy swojej jednostki która może tą wycinkę dokonać także jesteśmy 
uzależnieni od firm zewnętrznych i to niestety odwleka się w czasie ale na pewno sprawdzimy 
i spróbujemy trochę tutaj przyśpieszyć panie Teodorze. Dziękuję. 
 
P. L. Czechak, Starosta - Jeżeli chodzi o pociągi to tak jak mówiliśmy na komisji budżetowej 
że z tych jeżeli to będą te tylko te trzy o które wskazał nam w tym piśmie dyrektor tego 
departamentu to my podziękujemy z tych trzech połączeń jeżeli będzie potrzeba jednak 
uruchomienia bo z jakichś powodów No będą problemy z połączeniem do Poznania my cały 
czas weryfikujemy ilość tych połączeń. 27 połączeń jest tylko my nie decydujemy o rozkładzie 
jazdy. Ludzie mówią że od rana jadą co 15 minut później na przykład jadą co półtora godziny 
ale to nie jest nasze jakby zadanie. My decydujemy tak naprawdę tylko nawet nie decydujemy 
o tym kiedy te nasze trzy połączenia tylko że trzy dodatkowe połączenia będą czy nie będą i 
my wtedy Uznaliśmy że ze względu na ten koszt i na tą podwyżkę która została nam 
zaproponowana i to że musielibyśmy umieścić również w przyszłym roku w budżecie 
poprosiliśmy tutaj pana Marszałka o to aby te trzy połączenia No nie były jakby z jakimś 
skutkiem dla naszych mieszkańców jeżeli chodzi o godziny dojazdów do pracy bo byliśmy 
zadowoleni z propozycji która została złożona jeżeli będą zgłoszenia dotyczące tego że nawet 
te no mimo że zostały wycofane te nierentowne połączenia No jest jakaś taka potrzeba to przy 
kolejnej zmianie rozkładu jazdy po prostu możemy zaproponować jakby tą współpracę ale no 
mam nadzieję że te trzy połączenia No nie będą jakoś no mocno odczuwalne przez naszych 
mieszkańców a Wiemy dobrze że zostaną dołożone połączenia ale nie z kolei metropolitalnych 
tylko z regionalnych z Intercity i jeszcze jedno ze względu na to że są budowane tak jak Państwo 
wiedzą na terenie całego kraju nowe linie nowe połączenia jakby No nowe linie można z 
połączenia dzieci kolejowych i dlatego czasami są objazdy przez co też będziemy mieli 
zwiększoną nawet ilość tych pociągów ze względu na remonty na innych odcinkach niestety 
No my musimy też doczekać się remontu podobno zaplanowany jest na przyszły rok i wtedy 
niestety te pociągi nie pojadą wtedy Urząd Marszałkowski będzie zobowiązany do zapewnienia 
transportu zamiennego autobusowego ale będziemy państwa oczywiście o wszystkim 
informować na bieżąco. 
 
Radny St. Martuzalski – Pani Starosto Ja tylko chciałem sprostować. Oczywiście plany są 
budowy nowych połączeń, a le to mówimy o kolei szybkiego dużych prędkości. 
 
P. L. Czechak, Starosta - To jest co innego. Ja mówię o szybkich połączeniach do miast takich 
jak tam chyba był Szczecin. Chodzi o to że kiedyś nie przejeżdżały przez nasz węzeł kolejowy 
a teraz ponieważ przejeżdżają są dodatkowymi jakby połączeniami które do tej pory nie były 
ujęte w naszym rozkładzie jakby jazdy czyli będzie po prostu tych pociągów więcej. Tory 
szybkie to jest całkiem co innego to pan radny ma rację. 
 
Radny St. Martuzalski – Chciałbym się skupić na innym aspekcie. Pani Starosto ja już 
podczas dyskusji nad tym problemem kiedy dostaliśmy informację że zarząd zrezygnował z 
części połączeń stwierdzając że jest to no nieuzasadnione ja wtedy wskazywałem problem który 
był za drzwiami. Który się dopiero pojawiał problem który się nazywa nie tylko dojazd do pracy 



ale dojazd do lekarza do szkoły do na studia. Poza tym sprawy w związku z drożyzną, z inflacją. 
Szanowni państwo my dzisiaj nie chcemy aby dodatkowe linie te które funkcjonowały trzy 
dodatkowe do tej pory nie chcemy dołożyć 200 000 zł a ja chcę tylko państwu zwrócić uwagę 
że za chwilę ci mieszkańcy powiatu jarocińskiego którzy korzystali z własnych środków 
transportu czyli z samochodów nie będą mieli możliwości z uwagi na ograniczone możliwości 
finansowe czyli drogą drogie paliwa między innymi i i uniemożliwienie i okrojenie tutaj przez 
nas o te trzy dodatkowe połączenia jest dla mnie nieporozumieniem. My musimy jako powiat 
myśleć o tym co dzisiaj oczywiście ale co stoi już za drzwiami a w zasadzie już jesteśmy zderza 
my się z z drożyzną a chodzi o transport i musimy myśleć o tym o naszych mieszkańcach aby 
im umożliwić nie tylko dojazd do pracy nie tylko dojazd do pracy. Chcę to podkreślić. Nawet 
na zakupy. To jest rola powiatu. Jeżeli oczywiście będą takie sygnały panie radny to jest 
mówienie o przyszłości jeżeli będą takie sygnały oczywiście będziemy uruchamiać takie 
połączenia. Proszę mi dać dokończyć. To nie są sygnały bo ten sygnał to ja już dzisiaj czy 
wtedy już przekazywałem. Te sygnały ja odbieram i często się dziwię że państwo z 
mieszkańcami nie rozmawiacie. Ro zmawiamy, mieszkańcy u mnie byli tylko oni byli 
przekonani że w ogóle połączeń nie będzie. Był troszeczkę mylący tytuł w gazecie. Proponuję 
porozmawiać z mieszkańcami i dowiedzieć się jakie są oczekiwania jakie są problemy 
związane z transportem i to nie jest kwestia przyszłości Pani starosto bo dzisiaj od 1 lipca po 
wprowadzeniu vatu paliwo będzie kosztowało 10 zł. Panią może stać panią może stać 
 
P. L. Czechak, Starosta - Panie radny ale za transport nie odpowiada powiat. Jeżeli będzie 
dużo mieszkańców i te polaczenia będą rentowne to będą dokładane. Chodzi o połączenia w 
których jechała z naszego na przykład ze stacji wyjeżdżała jedna osoba dwie osoby 3 osoby się 
zdarzały. Przecież nikt nie wycofał się z połączeń rentownych. 
 
Radny St. Martuzalski – Pani mówi o historii pani się zachowuje jak historyk ja mówię o tym 
co jest dzisiaj tu i teraz. Paliwo jest dzisiaj 8,50 za chwilę będzie 10. Ludzie nie będą mieli 
czym dojechać do Kalisza Ostrowa przepraszam do Ostrowa Poznania bo mówimy o linii 
kolejowej i naszą rolą jest już im dzisiaj to umożliwić i tyle no ja się bardzo dziwię że państwo 
mówicie o prospołecznej gospodarce a nie widzicie tych prostych potrzeb ludzkich dziękuję. Ja 
po prostu czegoś nie rozumiem bierzecie sobie wielkie pieniądze podwyżki dajecie a 
jednocześnie nie myślicie o mieszkańcach. To jest draństwo przepraszam. Dziękuję. 
 
P. L. Czechak, Starosta - A pan myśli że gdzie te środki poszły?  
 
Radny St. Martuzalski – No pani wie dobrze gdzie poszły. 
 
P. L. Czechak, Starosta - No ja wiem na podwyżki do DPS-u. Można dać na trzy połączenia 
kolejowe można dać ludziom do DPS-u. to jest zawsze nasza decyzja bo to jest nasz wspólny 
panie radny to rt. Pani Starosto pani podwyżka całkowicie załatwił aby sprawę różnica roczna 
jaką pani otrzymała w podwyżce chociażby jeżeli pani chce. Ustawodawca ustalił taką 
wysokość podwyżki dotyczyła wszystkich samorządów. Maksymalną. Wszyscy 
samorządowcy na terenie otrzymali maksymalne. Dziękuję. 
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Nie w tą stron idziemy. Zamykam dyskusję. 
Sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 
 
 

Ad. pkt. 4.  



P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego 
Rady Powiatu oraz Radnych po LV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. 
 
Ad. pkt. 5.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - przechodzimy do zapoznania się z raportem 

o stanie Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok. Raport został zamieszczony i udostępniony 
radnym w programie eSesja. Ponadto był opublikowany do publicznej wiadomości  na stronie 
internetowej Powiatu Jarocińskiego. Czy ktoś pragnie zabrać głos? Zadać pytanie? Nie widzę. 
 
Ad. pkt. 6.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – kolejny punkt to debata nad raportem o stanie 
Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok. Informuję, że zgodnie z przepisami w debacie mogą 
uczestniczyć mieszkańcy powiatu po spełnieniu zawartych w ustawie wymogów. Do dnia 
wczorajszego nikt nie zgłosił swojego udziału w debacie. 
Czy ktoś z radnych zabierze głos w debacie? 
 
Proszę o zabranie głosu panią Starostę Lidię Czechak. 
 
P. L. Czechak, Starosta – jest naszym obowiązkiem, by corocznie do 31 maja taki raport 
o stanie powiatu przedstawiać z realizacji wszystkich zadań. Sprawozdania robią nasze 
jednostki i wydziały, z których jest opracowany raport i przekazany mieszkańcom w celu 
zapoznania się i dyskusji. Do dnia dzisiejszego nikt z mieszkańców nie wniósł żadnych 
zastrzeżeń do raportu o stanie powiatu. 
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję, czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Nie 
widzę. Dziękuję. 
 
Ad. pkt. 7.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Jarocińskiego wotum zaufania. Projekt uchwały radni otrzymali 
w wersji elektronicznej w systemie e-sesja.  
Przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych w systemie eSesja. Proszę 
o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 
Kto jest „za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 
 
W głosowaniu brało udział 19 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy .18 głosach „za”  
i 1 głosie „przeciw”.   
 
Rada udzieliła Zarządowi Powiatu Jarocińskiego wotum zaufania za ubiegły rok. 
 
Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
Jarocińskiego wotum zaufania. 
 
Wyniki głosowania ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: ZA (16)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 
Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 
Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan 



Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak PRZECIW (1) Stanisław Martuzalski BRAK 
GŁOSU (2) Marta Bierła, Julian Zegar 
 
Ad. pkt. 8.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – rozpoczynamy procedurę absolutoryjną. 
zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2021 
rok, sprawozdaniem finansowym, oraz o stanie mienia. Poszczególne komisje stałe Rady 
szczegółowo zapoznały się z informacjami na swoich posiedzeniach. Również bardzo 
skrupulatnie wykonanie budżetu badała Komisja Rewizyjna. Proszę o zabranie głosu panią 
Starostę Lidię Czechak. 
 
P. L. Czechak, Starosta – zanim oddam głos panu Skarbnikowi, który przedstawi 
sprawozdanie finansowe jak i sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za 2021 rok w formie 
prezentacji powiem w imieniu całego Zarządu, że bardzo się cieszymy z realizacji budżetu 2021 
ze względu na to, że był to jeszcze rok covidowy udało nam się zrealizować bardzo dużo 
inwestycji. Pierwszy raz mamy aż 40 tych inwestycji. Rożnych, małych, dużych, ale 40. Mamy 
rekord jeżeli chodzi o pozyskanie środków a co najważniejsze wszystkie ze zrealizowanych 
inwestycji realizowaliśmy ze środków pozyskanych lub własnych. Nie zaciągaliśmy żadnego 
kredytu, a w międzyczasie spłaciliśmy jeszcze kredyty zaciągnięte przez poprzednie Zarządy. 
Jesteśmy z wyników za poprzedni rok bardzo zadowoleni. Poproszę pana Skarbnika o krótką 
prezentację tego, co udało nam się zrealizować w ubiegłym roku oczywiście wspólnie 
z państwem.  
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – szanowni państwo zostały przedłożone Wysokiej Radzie 
jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok, sprawozdanie 
z wykonania budżetu powiatu za 2021 r. oraz informacja o stanie mienia powiatu. 
Przygotowałem krótkie prezentacje, gdzie Sprawozdanie finansowe obejmuje: Bilans 
z wykonania budżetu powiatu, Bilans jednostki budżetowej – łączny, Rachunek zysków i strat 
– łączny, Zestawienie zmian w funduszu – łączne, Informacja dodatkowa – łączna. Prezentacja 
dotycząca sprawozdania finansowego stanowi załącznik do protokołu. Jeśli chodzi 
o sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu w 2021 r. to pomimo pandemii budżet Powiatu 
Jarocińskiego zrealizowano znacznie lepiej niż pierwotnie planowano. Po raz drugi w historii 
budżet powiatu po stronie dochodów przekroczył 100 MILIONÓW ZŁ w trakcie roku 
zwiększył się o ponad 16,2 MLN ZŁ (w tym na inwestycje o blisko 5,8 MLN zł). Prezentacja 
stanowi załącznik do protokołu. Dziękuję za uwagę. Chciałem podziękować Zarządowi 
Powiatu na czele z panią Starostą, chciałem podziękować państwu radnym za to, że tak często 
wrażali na dokonywanie zmian w budżecie. Środków jest bardzo dużo z różnych źródeł dlatego 
zmian w budżecie również było sporo. Chciałem również podziękować Wydziałowi Finansów 
i pracownikom Starostwa za dobrą współpracę i za to że pomogliście ten budżet zrealizować. 
Dziękuję. 
 
Ad. pkt. 9. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - proszę pana Jacka Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu 
o zapoznanie radnych 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 2021 rok wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego. 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – otrzymaliśmy uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej 
z 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego 



sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego Powiatu Jarocińskiego. Skład RIO w osobach: Przewodnicząca Agnieszka 
Ząbczyńska, członkowie Barbara Dymkowska, Agnieszka Łuczak działając w oparciu o ustawę 
o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawę o finansach publicznych wyrazili o 
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego opinię pozytywną. Uzasadnienie jest 
załączone w programie eSesja.  
 

Ad. pkt. 10.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - proszę pana Jacka Jędraszczyka, Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej o zapoznanie radnych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Jarocińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok.  
 
Radny J. Jędraszczyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał uchwałę Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium 
podjętą w głosowaniu jawnym 5 głosami „za”. Komisja oceniła pozytywnie wykonanie budżetu 
Powiatu Jarocińskiego za 2021 rok i wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi 
Powiatu w Jarocinie za 2021 rok. Uchwała wraz z uzasadnieniem została udostępniona radnym 
i załączona w programie eSesja. 
 
Ad. pkt. 11.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - 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 2021 r. Proszę o zabranie głosu pana Jacka Jędraszczyka, Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Radny J. Jędraszczyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił uchwałę z dnia 
9 czerwca 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego 
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 r., który na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i jest uzasadniony. Uchwała wraz z uzasadnieniem została 
udostępniona radnym i załączona w programie eSesja. 
 
Ad. pkt. 12.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Poproszę 
w pierwszej kolejności o wystąpienia przewodniczących klubów radnych odnośnie wykonania 
budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2021 r. Kto z państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo. 
 
Radny J. Zegar – panie Przewodniczący, pani Starosto, Wysoka Rado, szanowni goście na 
posiedzeniu Klubu radnych Ziemi Jarocińskiej głęboko przeanalizowano wykonanie budżetu 
Powiatu Jarocińskiego za 2021 r. W imieniu Klubu Radnych Ziemi Jarocińskiej rady Powiatu 
jarocińskiego odnośnie dzisiejszego tematu sesji to jest zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu Jarocińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok 
oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Klub 
radnych Ziemi Jarocińskiej jest zaniepokojony sytuacją finansową szpitala. Jeśli sytuacja się 
nie poprawi będziemy musieli użyć mocnych słów, nie do prezesa szpitala lecz do Zarządu 
Powiatu, który jest odpowiedzialny za prowadzenie szpitala. Inwestycje drogowe zostały 
rozplanowane sprawiedliwie w każdej gminie na terenie Powiatu Jarocińskiego. Radni Ziemi 



Jarocińskiej zagłosują „za” udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Jarocińskiego za 
2021 rok. Dziękuję bardzo.  
 
Radny T. Grobelny – jako szef klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego po 
konsultacji ze wszystkimi członkami naszego klubu ludowców przeanalizowaliśmy dogłębnie 
wykonanie budżetu. Dochody wykonano w 103% to bardzo dobrze. Natomiast wydatki 
wykonano w 96%. Jednak chciałbym wyjaśnienia. Akurat nie ma pani Starosty, ale jest pan 
Skarbnik. Wydatki majątkowe wykonano w 90%. Prawdopodobnie to są przesunięcia płatności 
na kolejny rok. Będę oczekiwać komentarza na ten temat. Zdarzyły się też mniejsze wykonania. 
Jest też pewien dział wykonany w 0%. Są to dochody w dziale 752 obrona narodowa. Jak 
również wydatki w tym dziale. Widocznie nie było potrzeby wykonania. Chciałbym jeszcze 
trochę komentarza na temat rozdziału 45446 dokształcanie nauczycieli, gdzie wydatki 
wykonano na poziomie 60,38%. Jeśli chodzi o dług to faktycznie on się trochę zmniejszył do 
14 mln zł, ale musimy też liczyć panie Prezesie szpitala dług szpitala, który wynosi 11%.  Ten 
dług trzeba liczyć łącznie i to już jest prawie 26 mln zł. Szpital sam tego długu nie spłaci. Powiat 
poręczył i będzie spłacał. Muszę podkreślić tę dobrą stronę powiatu. Szkoda, że nie ma pani 
Starosty, bo chciałem ja trochę uspokoić.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – zaproponuje pięć minut przerwy do czasu powrotu 
pani Starosty. Może być? 
 
Radny T. Grobelny – nie, pani Starosta sobie to odsłucha. 
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – jeżeli są ważne rzeczy, dotyczy to Zarządu, szefowa 
powinna być.  
 
Radny A. Dworzyński – proponuję żeby pani Starosta wysłuchała wszystkich klubów od 
początku, bo jej nie było w tym momencie.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dobrze. Pan Julian Zegar, proszę o stanowisko klubu 
radnych Ziemi Jarocińskiej. 
 
Radny J. Zegar – panie Przewodniczący, pani Starosto, Wysoka Rado, szanowni państwo na 
posiedzeniu Klubu radnych Ziemi Jarocińskiej głęboko przeanalizowano realizację budżetu 
Powiatu Jarocińskiego za 2021 r. W imieniu Klubu Radnych Ziemi Jarocińskiej rady Powiatu 
jarocińskiego odnośnie dzisiejszego tematu sesji to jest zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu Jarocińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok 
oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Klub 
radnych Ziemi Jarocińskiej jest zaniepokojony sytuacją finansową szpitala. Jeśli ta sytuacja się 
nie poprawi będziemy musieli użyć mocnych słów, nie do prezesa szpitala lecz do Zarządu 
Powiatu, który jest odpowiedzialny za prowadzenie szpitala. Inwestycje drogowe zostały 
rozplanowane sprawiedliwie w każdej gminie na terenie Powiatu Jarocińskiego. Radni Ziemi 
Jarocińskiej zagłosują „za” udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Jarocińskiego za 
2021 rok. Dziękuję bardzo.  
 
P. L. Czechak, Starosta Jarociński – bardzo dziękuję. Przepraszam, ale akurat telewizja mnie 
poprosiła o wypowiedź. Informowałam też, że na Sali jest pani Wicestarosta która mnie w 
takich sytuacjach zastępuje. Bardzo dziękuje wszystkim klubom, bo uważamy że współpraca 
ze wszystkimi radnymi bardzo dobrze nam się układa.  
 



Radny T. Grobelny – w takim razie będę musiał wszystko powtórzyć, bo pani Starosto to jest 
najważniejszy punkt udzielenie absolutorium w ciągu całego roku. Także dobrze by było, żeby 
pani była na Sali wtedy. Jeszcze raz powtórzę, że dochody powiatu wykonano w 103% 
natomiast wydatki wykonano w 96%. Chciałbym wyjaśnienia odnośnie wydatków 
majątkowych, które zostały wykonane w 90%. Jako klub radnych PSL dogłębnie 
analizowaliśmy wykonanie budżetu i pragnę zauważyć, że jest też dział wykonany w 0%. Jest 
to dział 752 obrona narodowa zarówno w dochodach i wydatkach. Ponadto poproszę 
wyjaśnienia odnośnie dokształcania nauczycieli, bo 45446 dokształcanie nauczycieli, gdzie 
wydatki wykonano na poziomie 60,38%. Jeśli można jeszcze coś powiedzieć o długu, bo dług 
powiatu na koniec 2021 roku wynosi 14.899.000 zł faktycznie jest nieco mniejszy, ale trzeba 
wziąć pod uwagę poręczenie szpitala, które jest zobowiązaniem do spłacenia, bo szpital sam 
tego nie spłaci. Dużo zarzuciłem odnośnie inwestycji w Gminie Jaraczewo, ale jeśli chodzi o 
wykonanie to akurat dobrze to wypadło. Na podkreślenie zasługuje pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na inwestycje. Jest teraz taki korzystny okres, taki bum na dofinansowania i na 
środki, które płyną z Ministerstwa jak i z Urzędu Marszałkowskiego czy od Wojewody. Jest 
faktycznie teraz większa pula rozdawana. Dobrze trafiliście na ten okres, gdzie można więcej 
środków pozyskać i pozyskacie. To jest ta dobra strona. Ogólnie po konsultacji nasz klub 
Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za udzieleniem absolutorium całemu Zarządowi.  
 
P. L. Czechak, Starosta Jarociński – bardzo dziękuję wszystkim klubom. Jeśli chodzi 
o wydatki majątkowe to mówiliśmy, że w grudni miała być płatność za sprzęt dla szpitala, 
jednak faktura wpłynęła dopiero w styczniu. Na szczęście jeśli chodzi o pożyczkę, której 
udzieliliśmy szpitalowi, to szpital spłaca. Bardzo się cieszymy, że mimo problemów 
finansowych ta pożyczka jest przez szpital spłacana. Poręczenia dotyczą zobowiązań, które 
szpital zaciągnął nie tylko za tego prezesa. Cały czas płacimy zobowiązania z lat poprzednich. 
Dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieje, że nadal będzie nam się dobrze współpracowało.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – proszę jeszcze szef klubu radnych PIS. 
 
Radny M. Stolecki, Członek Zarządu Powiatu – dziękuję. Ja już nie będę tak długo się 
wypowiadał jak poprzednicy. Prezentacja przedstawiona przez pana Skarbnika w wyczerpujący 
przekazała wykonanie budżetu. Moim zdaniem nie ma żadnych wątpliwości, że absolutorium 
przez radnych klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości zostanie udzielone. Mam nadzieje, że 
następne lata również będą tak owocne. Chciałem podziękować pani staroście i pani 
Wicestaroście oraz państwu radnym za wsparcie.  
 
Rany St. Martuzalski – chwila szczególna. Jak co roku skwitowanie Zarządu Powiatu z prac 
przy realizacji budżetu, który został uchwalony przez Wysoką Radę. Należałoby stwierdzić, że 
jeżeli nie ma żadnych „ale” to należałoby zagłosować za udzieleniem absolutorium. W tym 
momencie stawiam pytanie, czy nie ma żadnych „ale’? Te „ale” już wybrzmiały w głosach 
klubów. Oczywiście PIS jest zadowolony z siebie. Trudno żeby jakieś „ale” było tutaj 
przedstawiane, natomiast w stanowisku zarówno PSL jak i Ziemi Jarocińskiej jasno słychać 
tony zaniepokojenia związane z finansami powiatowymi w związku z sytuacją szpitala 
powiatowego w Jarocinie. Ja od lat wskazuję przyczynę tej sytuacji, jednak państwo to 
podważacie i twierdzicie, że to nie jest prawdą, że środki przekazywane przez Narodowy 
Fundusz i Skarb Państwa są za małe czyli jak ja to określam państwo nasz oszukuje i okrada. 
Jeżeli tak jest, to dzisiaj wam uwierzę. Jeżeli tak jest to szanowni państwo przez cztery lata 
poprzez różne reformy, plany naprawcze efekt mizerny. Tak jak wspomniał pan Skarbnik rok 
do roku musimy przekazywać około 4 mln zł z budżetu powiatu do naszej spółki szpitalnej. Na 
ostatnie sesji nadzwyczajnej Przewodniczący Rady Nadzorczej określił stratę w tej chwili czyli 



niedoszacowanie budżetu na poziomie 8 mln zł. Szanowni państwo jeśli określacie te środki 
jako adekwatne do pracy a winą obarczacie lekarzy, zbyt wysokie apanaże lekarzy, 
pielęgniarek, personelu to znaczy że przez 4 lata działaliście na szkodę szpitala. Bo jeżeli dzisiaj 
chcecie reformować, uzdrawiać finanse szpitala poprzez odbieranie pracownikom ich praw 
i płac wynikających z ustaw, bo to jest specyficzny dział gospodarki gdzie to Ministerstwo 
Zdrowia określa wysokość płac w tym sektorze. Reasumując jeżeli tolerowaliście przez cztery 
lata ten stan rzeczy, który w waszej opinii skutkuje tym, że szpital ma kolosalne problemy 
finansowe jest to powód do tego by absolutorium nie udzielić jeżeli pani Starosta która 
nadzoruje szpital toleruje tego typu nieprawidłowości według państwa. Drugi punkt, który 
chciałbym podnieść bo nie znajduje w żadnych dokumentach, uchwałach i sprawozdaniu 
finansowym za ubiegły rok słowa o tym, że przekazaliśmy miliony środków na wydatki 
bieżące, które z mocy konstytucji powinny wpłynąć w odpowiedniej wielkości na leczenie 
każdego chorego do spółki szpitalnej. Dlaczego to jest tak istotne? Ja życzę powiatowi jak 
najlepiej. Życzę, by w następnej kadencji zmienił się Zarząd, który będzie walczył o te środki, 
aby odzyskał je od Skarbu Państwa. Bedzie to utrudnione, bo jak przyszły Starosta udowodni 
to, że środki zostały wpłacone a nie jak zostało w dokumentach umieszczone na wkład własny. 
Na koniec szanowni państwo, to mówię o tym „ale” bo jest dużo pozytywnych informacji jeśli 
chodzi o inwestycje drogowe ale z drugiej strony kwestia szpitala. Na koniec przepraszam pani 
Starosto, że to powiem, ale to co pani przed chwilą zrobiła w momencie najważniejszej decyzji 
samorządu powiatowego w roku przedkładając wywiad w telewizji nad sesję absolutoryjną, 
nad wysłuchanie opinii radnych. W związku z tym nie pozostaje mi nic innego jak, wiem że to 
nie wiele zmieni, ale moje stanowisko jest w tej chwili takie, że nie mogę głosować za 
udzieleniem absolutorium z przyczyn które przed chwilą przedstawiłem.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuje. Czy jeszcze ktoś zabierze głos w dyskusji? 
 
Radny A. Dworzyński – szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja może czasami 
mam zboczenie zawodowe, ale muszę czasem wyżyć się na niektórych. Panie Julianie Zarząd 
Spółki to nie Zarząd Powiatu więc proszę merytorycznie budować swoje wystąpienia. 
Natomiast druga rzecz, która dotyczy dzisiejszego wydarzenia. Mamy udzielić absolutorium za 
wykonanie budżetu powiatu jarocińskiego w 2021 rok. Natomiast Spółka „Szpital powiatowy 
w Jarocinie" nie jest umiejscowiona w budżecie powiatu. Więc to jest tak, jak byśmy nie na 
temat napisali zadanie. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że pewne rzeczy są związane, ale 
Komisja Rewizyjna w optymalnym składzie zobaczyła jak wygląda nadzór właścicielski nad 
Spółka i nie zauważyła żadnych nieścisłości, które by mogły pozwolić na podważenie 
wykonywania nadzoru ze strony Zarządu Powiatu nad Spółką. Na bieżąco jesteśmy 
informowani o tych sprawach, które są trudne. Na koniec chciałem pogratulować wszystkim 
radnym, którzy podnosili ręce za tym co tu się działo, mimo że czasem były niesnaski. Ja też 
cierpliwie czekam, aż drogę w Radlnie zrobią. Nie od razu Kraków wybudowano, nie od razu 
wszystkie drogi pobudowano, nie od razu powycinano wszystkie krzaki. Chciałem zwrócić 
uwagę na to, co przeżywaliśmy w 2021 roku. My przeżyliśmy budżet, który w swojej historii 
był budżetem najlepszym. Z wielką trwogą patrząc na wskaźniki jakie są, na sytuację 
wewnętrzną w kraju musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to już się nie powtórzy, albo będzie 
niesłychanie ciężko takie wyniki budżetowe, takie wskaźniki osiągnąć. Inflacja to jedno, dwa 
nie wiem czy nie będzie stagnacji. Ja się cieszę, że taki budżet w 2021 roku udało się zrobić 
i będę oczywiście głosował „za” tym budżetem dziękuję bardzo. 
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – zamykam dyskusję. 
 

 



Ad. pkt. 13.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Jarocińskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Projekt uchwały 
oraz autopoprawki radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja.  
 
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 19 głosami „za”. 
 
Radna M. Bierła głosowała za przez podniesienie ręki. 
 
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jarocińskiego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2021 rok. 
 
Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 
Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 
Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, 
Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar BRAK 
GŁOSU (1) Marta Bierła 
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Ad. pkt. 14.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2021 rok. Projekt uchwały oraz autopoprawki radni otrzymali w wersji 
elektronicznej w systemie e-sesja.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 
Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie 
odpowiedniego przycisku w programie eSesja. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto 
„się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

 
 Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła uchwałę 18 głosami „za” przy 
1 głosie „przeciw”. 
 
Radna M. Bierła głosowała za przez podniesienie ręki. 
 
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 
udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 
 
Wyniki głosowania ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 
NIEOBECNI: 0 



 
Wyniki imienne: ZA (17) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 
Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 
Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan 
Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar PRZECIW (1) Stanisław 
Martuzalski BRAK GŁOSU (1) Marta Bierła 
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Informuję, że zakończyliśmy procedurę 
absolutoryjną. Gratuluje w tym momencie Zarządowi Powiatu w składzie Lidia Czechak 
Starosta Jarociński, Katarzyna Szymkowiak Wicestarosta i Mariusz Stolecki Członek Zarządu 
powiatu otrzymaliście absolutorium za 2021 rok. 
 
P. L. Czechak, Starosta Jarociński – bardzo dziękuję, ponieważ współpraca w powiecie 
układa się bardzo dobrze. Bardzo cenię sobie zarówno uwagi jak i ciężką pracę całego Zarządu 
Powiatu. Staramy się jak możemy pozyskiwać środki zarówno na miękkie jak i twarde projekty. 
Bardzo dziękuję państwu radnym za zaufanie. Ja wiem, że mamy drobne potknięcia związane 
ze szpitalem, ale to jest problem nie tylko naszego powiatu. Dziękuje panie radny za miłe 
wystąpienie, że ten rok nie będzie taki zły bo w wydatkach majątkowych dołożonych dwóch 
Polskich Ładów, na które pozyskaliśmy prawie 30 mln zł. Mam nadzieje, że ten przyszły rok 
również będzie jednym z najlepszych. Wydatki bieżące będą trochę trudniejsze do realizacji, 
ale wydatki inwestycyjne uda się zrealizować. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do 
realizacji tego budżetu, zwłaszcza panu Skarbnikowi i cieszę się że udało się ten budżet na tak 
wysokim poziomie zrealizować. Dziękuję w imieniu całego zarządu powiatu.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – gratuluje. Ogłaszam 10 minut przerwy w obradach. 
 
Po przerwie: 
 
Ad. pkt. 15.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 
2022-2023. Informacje zostały załączone w programie esesja. Były również przedmiotem 
obrad Komisji Edukacji i Kultury. Czy są pytania w sprawie przedstawionych informacji? 

 
Nie widzę. Stwierdzam, że informacje zostały przyjęte. 
 
Ad. pkt. 16.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 
Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez 
Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. Projekt uchwały radni 
otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja.  
Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji 
 
P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 



P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - 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 15 głosami „za”. 
 
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego 
kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich 
nowoutworzonych udziałów w Spółce. 
 
Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: ZA (15) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Mirosław 
Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, 
Stanisław Martuzalski, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, 
Mateusz Walczak, Julian ZegarBRAK GŁOSU (4)Marta Bierła, Lidia Czechak, Karol 
Matuszak, Mariusz Stolecki 
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Ad. pkt. 17.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 
Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 2030. Projekt uchwały radni otrzymali w 
wersji elektronicznej w systemie e-sesja.  
Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji 
 
P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 
P. 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 16 głosami „za”. 
 
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Jarocińskiego na lata 2022 - 2030. 
 
Wyniki głosowania ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 
NIEOBECNI: 0 
 



Wyniki imienne: ZA (16) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 
Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 
Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, 
Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3) Marta Bierła, Karol 
Matuszak, Mariusz Stolecki 
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Ad. pkt. 18.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 
Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Jarocińskiego na 2022 r. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie 
e-sesja.  
Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały?  
 
P. L. Czechak, Starosta - Ja tylko chciałam ponieważ dzisiaj na sali jest z nami pani Karolina 
która jest odpowiedzialna za prowadzenie tego projektu i jest prośba o zmianę nazwy zadania 
nie zadania bo zadanie pozostaje bez zmian kwota bez zmian ale ze względu na No można 
powiedzieć wymogi dotyczące tego że ten program jest realizowany ze środków również 
zwalczania po covid owych różnych objawów to może poproszę panią Karolinę o prawidłową 
jakby określenie tej nazwy która musi być nazwą zgłoszoną do Urzędu Marszałkowskiego żeby 
o te środki się ubiegać. 
 
P. Karolina Łubińska, Szpital Powiatowy w Jarocinie - Szanowni państwo proponujemy 
zmianę tytułu projektu nowy tytuł projektu to 'sprzętowe doposażenia naprawcze skutków 
prowadzenia działalności leczniczej w okresie epidemii covid-19 przez Szpital Powiatowy w 
Jarocinie' ten tytuł prostu jest bardziej adekwatny do działania w ramach którego aplikujemy o 
środki i stąd stąd taka prośba dziękuję 
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady -  Proszę o opinie Komisji 
 
P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 

P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 
P. M. Drzazga. Przewodnicący Komisji Edukacji i Kultury - Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 
P. T. Bandyk, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - 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 15 głosami „za”. 
 



Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r. 
 
Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, 
NIEOBECNI: 0 
 
Wyniki imienne: ZA (15) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia 
Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, 
Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, 
Michał Urbaniak, Julian ZegarBRAK GŁOSU (4)Marta Bierła, Karol Matuszak, Mariusz 
Stolecki, Mateusz Walczak 

 
LVI/333/22 

 
Ad. pkt. 19.  
Interpelacje i zapytania radnych. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Między sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja ani 
zapytanie ze strony radnych. Czy w dniu dzisiejszym ktoś pragnie złożyć interpelację? 
Nie widzę. 
 
Ad. pkt. 20.  
Wnioski i oświadczenia radnych. 
Nie było. 
 
Ad. pkt. 21.  
Wolne głosy i wnioski. 
Nie było. 
 
Ad. pkt. 22.  
Komunikaty. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – informuj, że lipiec jest wolny, chyba że zajdą 
wyjątkowe okoliczności. 
 
Radny J. Zegar – zgłaszam, żeby opryskać chodniki np. w Osieku nie można przejść.  
 
Ad. pkt. 23.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - dziękuje bardzo. Zamykam obrady LVI Sesji Rady 
Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 15.30 

 
 

Przewodniczący  
Rady Powiatu 

 
 

Jan Szczerbań 
Protokołowała : Ewa Wielińska  
 


