
Protokół nr LVII/22 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 

odbytej w dniu 25 sierpnia 2022 r. w godz. od 13:00 do 14.10 

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 17 radnych, w dzisiejszym  

posiedzeniu  uczestniczy 19 radnych. 

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

prawomocnych uchwał. 

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków. 

Obecni: 

1. Tomasz Bandyk 

2. Janusz Barański 

3. Marta Bierła 

5. Lidia Czechak 

6. Mirosław Drzazga 

7. Andrzej Dworzyński 

8. Teodor Grobelny 

9. Jacek Jędraszczyk 

10. Elżbieta Kostka 

12. Karol Matuszak 

13. Janina Nicke 

14. Mariusz Stolecki 

15. Hanna Szałkowska 

16. Jan Szczerbań 
17. Michał Urbaniak 

18. Mateusz Walczak 

19. Julian Zegar 

Nieobecni radni: A. Borkiewicz, St. Martuzalski 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Wysoka Rado! Porządek obrad 57 sesji Rady 

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

w programie e-sesja. Wnoszę o zmianę kolejności punktów to jest taka powiedzmy sobie 

formalna decyzja chodzi o punkt ósmy to jest rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody Gminie Jarocin wykonania zadania własnego 

powiatu jarocińskiego w zakresie dróg powiatowych i ten punkt proponuje dać w miejsce 

informacji dotyczącej sprawozdania finansowego szpitala powiatowego w Jarocinie i to by się 
zmieniło. W punkcie szóstym właśnie punkt 8 A 6 zostanie przesunięty o 1 tak że zaraz po 

Gminie Jarocin przechodzimy do tego punktu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem 

takiego właśnie porządku obrad naszej sesji? Dziękuję wszyscy za. Stwierdzam że Rada to  

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 57 sesji Rady Powiatu: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu po LVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. 



4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych po LVI sesji 

Rady Powiatu Jarocińskiego. 

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2022 roku. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Gminie Jarocin wykonania zadania własnego Powiatu Jarocińskiego w zakresie 

dróg powiatowych. 

7. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z 

o.o. za 2021 rok 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wspólnej obsługi 

jednostek organizacyjnych. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 

2030. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wnioski i oświadczenia radnych. 

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Komunikaty. 

15. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Protokół z 56 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 56 sesji Rady Powiatu 

VI kadencji.  

 

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

po 56 sesji Rady Powiatu” zostało zamieszczone w programie esesja. Proszę o zabranie 

głosu p. Starostę Lidię Czechak. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński -  witam pana Przewodniczącego witam wszystkich 

państwa radnych w okresie między sesjami mieliśmy 9 posiedzeń Zarządu. Państwo tak jak 

mamy w zwyczaju otrzymali listę wszystkich naszych spotkań całego Zarządu udało nam się 
szczęśliwie zakończyć jakby rekrutację wszystkich naszych absolwentów klas 8 do naszych 

szkół. Utworzyliśmy tyle miejsc ilu było chętnych. Dziękuję bardzo za współpracę dyrektorom 

bo spotykaliśmy się bardzo często, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że mieliśmy akurat w tym 

przypadku półtora rocznika więc chcieliśmy żeby każdy znalazł tutaj miejsce dla siebie na 

terenie naszego powiatu. Jeżeli państwo mają jakiekolwiek pytania tutaj czy do posiedzeń 

Zarządu czy do listy odbytych spotkań to oczywiście za chwileczkę odpowiem. Dziękuję też 
również wszystkim radnym którzy reprezentują nas na dożynkach i różnego rodzaju 

spotkaniach bo okres właśnie sierpnia i za chwileczkę również września to będzie właśnie okres 

dożynkowy także wszystkim państwu radnym, który reprezentują nas biorą udział bardzo 

dziękuję. 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – Dziękuję pani Staroście. Czy są pytania do pani 

Starosty? 

 



Radny T. Grobelny - pani Starosto 27 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu i tam w punkcie 

trzecim zamieszczono informację o tym, że wpłynęła odpowiedź burmistrza Jaraczewa na 

wniosek o partycypację środków finansowych pewnie na inwestycje. Czy pani Starosta byłaby 

skłonna bliżej przybliżyć nam na co był wniosek o partycypację tych środków i jaka była 

odpowiedź pana burmistrza Jaraczewa bo właśnie mnie tutaj to ciekawi. Dziękuję.  
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - my już tak mamy w zwyczaju, że zawsze jak mamy 

w planach budowy dróg na terenach poszczególnych gmin to występujemy do samorządów 

z prośbą o partycypację. Tak samo zrobiliśmy w przypadku burmistrza Jaraczewa. To jest 

kwestia budowy drogi w Panience. Odpowiedź pana burmistrza była taka, że na chwilę obecną 
takich środków nie posiada, bo nie wie czy uda mu się zrealizować wszystkie swoje inwestycje, 

a jest w trakcie realizacji wielu inwestycji. Jeżeli takie środki się pojawią i będzie decyzja 

radnych co do ich przyznania tutaj powiatowi to będziemy ponownie rozmawiać z radnymi 

o partycypacji w tych kosztach. Pan burmistrz chce wiedzieć dopiero w momencie kiedy 

Panienka znajdzie się na tej liście podstawowej, kiedy będzie trzeba podejmować decyzje co 

do jej budowy. 

 

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

Rady Powiatu oraz Radnych po LVI sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. Moi Drodzy w tym 

punkcie zanim powiem gdzie uczestniczyłem to wstaniemy i uczcimy minutą ciszy dwóch 

zmarłych to jest naszego kolegę pana prezesa Leszka Mazurka i druga pani radna Maria 

Lisiecka dlatego proszę o minutę ciszy. Dziękuję. Jeśli chodzi o działalność Przewodniczącego 

Rady uczestniczyłem w dożynkach w Noskowie oraz z panią z Starostą i Zarządem byliśmy 

w Jaraczewie. 

 

Ad. pkt. 5. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji 

planu kontroli w I półroczu 2022 roku. Sprawozdanie zostało zamieszczone w programie 

esesja. Proszę o zabranie głosu pana Jacka Jędraszczyka, Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

P. J. Jdraszczyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – szanowni państwo no komisja 

działa w części tutaj z uwagi na to że byliśmy ograniczeni działaniami przez covid to analiza 

tutaj tych wszystkich przez postępowań przetargowych była realizowana w systemie zdalnym. 

Komunikowaliśmy się, komisja komunikowała się z pracownikami odpowiedzialnymi za 

wszystkie postępowania i dokumenty były też analizowane Po analizie tych wszystkich 

dokumentów komisja nie stwierdza nieprawidłowości i niedopatrzeń także wszystko 

przebiegało zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. To są tutaj 

najważniejsze rzeczy, które tutaj komisja przeanalizowała I to by było tutaj na tyle. Dziękuję. 
 

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

w sprawie przedłożonego sprawozdania ? Nie widzę. Dziękuję. Sprawozdanie zostało przez 

Wysoką Radę przyjęte. 

 

Ad. pkt. 6.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – punkt po zmianie rozpatrzenie projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Jarocin 

wykonania zadania własnego Powiatu Jarocińskiego w zakresie dróg powiatowych. 

Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Uważam, że już 



była dyskusja na komisji to w tej chwili poproszę tylko opinię komisji pan Przewodniczący 

Karol Matuszak  

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Panie Przewodniczący 

Wysoka Rado Komisja Budżetu i Rozwoju po głosowaniu wynik był następujący cztery głosy 

za 4 przeciw 1 wstrzymujący się.  
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dziękuję. Przystępujemy do głosowania za pomocą 
urządzeń elektronicznych w systemie eSesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Kto jest „za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

 

W głosowaniu brało udział 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 7 głosach „za”, 

9 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - uchwała nie uzyskała przez Wysoką Radę 
akceptacji. 

Dwóch radnych nieobecnych: Agnieszka Borkiewicz, Stanisław Martuzalski 

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

wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Jarocin wykonania zadania własnego Powiatu 

Jarocińskiego w zakresie dróg powiatowych. 

 

Wyniki głosowania: 0, ZA: 7, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (7) Marta Bierła, Elżbieta Kostka, Janina Nicke, Jan Szczerbań, Michał 

Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar PRZECIW (9)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, 

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

Matuszak, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Lidia Czechak 

BRAK GŁOSU (2) Agnieszka Borkiewicz, Stanisław Martuzalski 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Dziękuję. Dobrze to myślę sobie panie Sołtysie, że 

dobra rzecz dla pana można mieszkańcom to przekazać. Dziękuję.  
 

Sołtys Goliny i Stefanowa Ryszard Żyto - ja tutaj w imieniu mieszkańców dziękuję bardzo 

za pozytywne głosowanie w tej sprawie naprawdę jestem wzruszony. Bardzo bardzo dziękuję.  
 

Radny J. Zegar - panie Sołtysie nie chcę żeby pan w przyszłym roku do budżetu powiatu 

zgłosił, że pan chce żeby była zrobiona droga powiatowa Dworcowa. Dziękuję za to, a jak pan 

z tym przyjdzie to pan się ośmieszy przed całym powiatem jak przyjdzie radny też z pana strony 

to się ośmieszycie przed całym powiatem, bo głosowaliście odwrotnie. dziękuję bardzo. 

 

Ad. pkt. 7.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - informacja dotycząca sprawozdania finansowego 

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. za 2021 rok. Informuję, że sprawozdanie zostało 

omówione na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia 

i Spraw Społecznych. Sprawozdani zostało załączone w wersji elektronicznej w systemie e-

sesja.Proszę o zabranie głosu Prezesa Zarządu Szpitala pana Henryka Szymczaka.  

 



P. R. Hypki, Główka Księgowa - pod nieobecność Prezesa szybko powiem tak jak Państwo 

przeczytali, sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta, została wydana opinia 

z zastrzeżeniem. Podstawą zastrzeżenia było nieutworzenie rezerw na skutki toczących się 
postępowań sądowych. No myślę, że już tych cyfr nie będę tutaj państwu odczytywać 
najistotniejszą to myślę jest to, że rok 2021 zakończono stratą w wysokości 4.352.275, 99 zł. 

Ta strata bez amortyzacji wynosi 2.605.173, 23 zł jest to wynik lepszy w porównaniu do 2020 

roku gdzie ta strata w takim ujęciu wynosiła 4.274.352,97 zł. Z takich wydarzeń, które miały 

miejsce w 2021 roku to było to zaciągnięcie zobowiązania to państwo radni wiedzą od powiatu 

jarocińskiego w postaci pożyczki na kwotę 1.800.000 zł oraz podpisano tutaj umowę na 

rozbudowę w ramach realizacji projektu unijnego. Po podpisaniu sprawozdania zarząd spółki 

zwołał zgromadzenie wspólników w celu podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia 

spółki ponieważ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia wykazywał stratę przewyższającą 
sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. To w tak dużym 

skrócie. Wczoraj też były podawane informacje na temat szpitala no gdyby ewentualnie były 

jakieś pytania to postaram się tutaj odpowiedzieć Dziękuję. 
 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Dziękuję Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie 

do pani ze szpitala. Nie widzę sprawozdanie zostało wysłuchane. 

 

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

Jarocińskiego w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych. Projekt uchwały 

radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Proszę o zabranie głosu pana Jacka 

Jędrzejaka Skarbnika Powiatu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – dzień dobry Szanowni państwo. Ustawa przewiduje taką 
możliwość, aby zapewnić wspólną obsługę jednostek organizacyjnych w związku 

z powyższym przedłożone zostało dla państwa do procedowania projekt takiej uchwały Rady 

Powiatu dotyczy to naszych dwóch jednostek Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie oraz 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie. Jednostką obsługującą będzie Zespół 

Szkół Specjalnych. Jednostką obsługiwaną jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Jarocinie. Zakres obsługi dotyczy księgowości oraz płac czyli zakres administracyjny co 

przewiduje ustawa i w uchwale zapisano wzajemne obowiązki i prawa poszczególnych 

jednostek i zasady rozliczania .W związku z powyższym proszę o procedowanie. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? 

Nie widzę. Proszę o opinię Komisji 

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

zaopiniowała projekt uchwały.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Kto jest „za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

 

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 16 głosach „za”. 

 

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

wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych. 



 

Wyniki głosowania: 0, ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

 

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

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

Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, 
Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3)Agnieszka Borkiewicz, Stanisław 

Martuzalski, Mateusz Walczak 

 

Ad. pkt. 9.  
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 opinię Komisji. 

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

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń 

elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Kto jest „za” podjęciem uchwały? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” od głosu? 

 

W głosowaniu brało udział 17 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta przy 16 głosach „za” 

i 1 głosie wstrzymującym się.  
 

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: 0, ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 

 

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

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

Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, 
Michał Urbaniak, Julian Zegar WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Mateusz Walczak BRAK GŁOSU 

(2)Agnieszka Borkiewicz, Stanisław Martuzalski 

 

Ad. pkt. 10.  
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? Nie widzę. Proszę o opinie Komisji. 

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

zaopiniowała projekt uchwały.  

 



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

zaopiniowała projekt uchwały.  

 
P. M. Drzazga. 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. 

 

W głosowaniu wzięło 16 radnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła 

uchwałę 15 głosami „za” i 1 głosie wstrzymującym się.  
 

Głosowano w sprawie: 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?  

 

Wyniki głosowania: 0, ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 3, 

NIEOBECNI: 0 

 

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

Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, 

Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian 

Zegar WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Mateusz Walczak BRAK GŁOSU (3) Agnieszka Borkiewicz, 

Lidia Czechak, Stanisław Martuzalski 

 

Ad. pkt. 11.  
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. 13.  

Wolne głosy i wnioski. 

 
Radny J. Jędraszczyk - ja chciałem się zapytać t utaj pana Wiesława jak daleko są 
zaawansowane prace przetargowe odnośnie nasadzeń drzew na drodze tutaj Przybysław 

Antonin bo to jest temat, który się ciągnie już dosyć długo a na razie efektów nie widać także 

także bym prosił tutaj o odpowiedź na to pytanie. 

 

P. W. Ratajczak, Główny specjalista ds. dróg – odpowiadając na pana pytanie tutaj muszę 
stwierdzić że już mamy jakby wykonawcę wyłonionego nasadzenia będą odbywały się 
w miesiącu październiku. Dziękuję bardzo. 

 



Ad. pkt. 12.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady -Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - chciałam zaprosić państwa bardzo serdecznie w sobotę 
organizujemy duże wydarzenie wspólnie z gminą Kotlin. Gmina Kotlin tak jak zawsze ma 

Święto Pomidora, ale w tym roku wyraziła zgodę żebyśmy jako Powiat dołączyli się do 

organizacji i organizujemy na wniosek Ministerstwa Bitwę Regionów. Wystartuje 15 Kół 

Gospodyń Wiejskich, które będą rywalizowały o nagrody finansowe Ministerstwa także 

serdecznie państwa radnych zapraszam. Impreza jest od godziny 13:00 aż do późnych godzin. 

Także zapraszamy wszystkich państwa radnych serdecznie do Kotlina. 

 

Radny J. Zegar – ja też skorzystam z tego, że jest pan Wiesław i zapytam kiedy będą te opryski 

zrobione na tych chodnikach. To już półtora roku zgłaszam a zielsko coraz większe rośnie 

i efektu nie widać. Kostki już prawie nie widać na większości chodników. Już ulice wszystkie 

przekazałem jak ostatnio byłem i nie chcę się powtarzać, tylko czy w ogóle to zostanie zrobione 

w tym roku bo co drugi rok miało być robione a chodniki nam niszczeją jeszcze trochę to kostki 

nie będzie widać. Czy jest w ogóle coś takiego robione bo zgłaszałem to tyle razy. 

 

P. W. Ratajczak, Główny specjalista ds. dróg – w tej chwili wykonywane są wszystkie takie 

prace, które to zgłaszali między innymi radni sołtysi odnośnie wycinki zakrzaczeń 
zasłaniających widoczność i też chodników. No mamy tutaj jeden problem finansowy, że jest 

coraz więcej chodników budżet na utrzymanie dróg jest taki sam a ceny jednostkowe są coraz 

większe więc wszystkich tych odcinków no nie możemy tutaj że tak powiem ogarnąć w jednym 

roku. Niektóre na przykład wycięcia zakrzaczeń przesuwamy w czasie. Ten odcinek chodnika 

który mamy tutaj w Cielczy w tym roku w okresie jesiennym we wrześniu planujemy opryskać. 
Dziękuję. 
 

Radny J. Zegar – ja nie mówię o Cielczy. O Radlinie mówię o więcej miedzy Zakrzewem a 

Goliną nowe zrobione. Widział pan jak tam to wygląda? W Radlinie jak ludzie idą na cmentarz 

to się potykają i się przewracają. Idą ulica a nie idą chodnikiem zauważył pan to?  

 

P. W. Ratajczak, Główny specjalista ds. dróg – to znaczy to jest tutaj ten temat o którym 

mówiłem nie wszystkich chodników przy obecnym budżecie nie jesteśmy w stanie utrzymać 
na takim poziomie żeby nie było tam żadnych traw i chwastów. Robimy to po prostu 

sukcesywnie w tych miejscach najgorszych.  

 

Radny J. Zegar – ja to już zgłaszałem półtora roku temu pierwszy raz. Do dzisiaj nie został 

o nigdzie nic zrobione to cała kadencja ma minąć aż to będzie zrobione?  

 

P. K. Szymkowiak, Wicestarosta - w zeszłym roku w Radlinie były usunięte akurat chwasty 

które były przy chodniku.  

 

Radny J. Zegar – przy chodniku, a nie na chodniku. Ja powtarzam na chodnikach a przy 

chodnikach to już w ogóle nie mówię bo to jest wszędzie. Tylko na chodnikach, na tych które 

budowaliśmy ludzie po nich nie chodzą bo nie idzie idą ulicami. Tak jest między Zakrzewem 

a Goliną tak jest w Radlinie tak jest w Cielczy i jeszcze innych, nie chcę panu powtarzać. Proszę 
sobie jechać nawet tam na Grab tak samo jest, bo jechałem. Żadne działania nie są w ogóle ani 

zaczęte. Dziękuję bardzo.  

 



P. K. Szymkowiak, Wicestarosta - tylko się odniosę panie radny do tych słów nie zgadzam 

się z tym że w Radlinie i w Cielczy nie było koszone przy chodnikach i nie były te chodniki że 

tak powiem opryskane ponieważ pan sołtys były sołtys Zegar dzwonił chyba dwukrotnie 

i w jednym roku panie Sołtysie było to ponad nawet kolejką zrobione. Więc to też trzeba 

wyjaśnić radnym, natomiast Szanowni państwo chodników dróg nam przybywa i to oczywiście 

chwała radnym, że głosują za środkami które dokładamy do tych inwestycji. Jednakże środki 

na utrzymanie bieżące tak jak już Wiesław tu powiedział no nie są zwiększone. Zwiększamy je 

o inflację i w zasadzie to wszystko. Także też państwa radnych proszę o wyrozumiałość. Jeżeli 

państwo radni w przyszłorocznym budżecie zabezpieczycie środków więcej to panie Julianie 

obiecuję, że to wykaszanie będzie jeszcze częstsze, ale na ten moment kosimy dwa razy w roku 

i na tyle nam starcza środków. Dziękuję.  
 

Radny J. Zegar –to jeszcze raz chciałem coś powiedzieć, to 2,5 mln zł miało być na szpital 

zagłosowaliśmy 1,3 mln zł to zostało 1,2 mln zł coś z tego można przeznaczyć na to żeby zrobić 
cos z tymi chodnikami.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - jeżeli tych środków wystarczy najpierw musimy 

zabezpieczyć wszystkie szkoły, domy dziecka bo koszty bieżące nam rosną. Mamy też 
informację, która jeszcze dokumentem nie jest, że może zostaną zwiększone środki na bieżącą 
działalność wtedy będziemy mogli te środki przeznaczyć. Na chwilę obecną robimy tak jak 

zawsze było: dwukrotnie.  

 

Radna M. Bierła - panie przewodniczący Wysoka Rado ja chciałam tylko państwu jeszcze 

informacyjnie przekazać informację, że w szpitalu nadal odbywają się szczepienia gdzie należy 

się umawiać wystarczy zadzwonić pod numer 62/33 22283 i zarejestrować się do szczepienia. 

Punkt kolejny o którym chciałam powiedzieć to taki że w szpitalu odwiedziny odbywają się od 

14:00 do 17:00 i kolejna informacja dla państwa wszystkich że w szpitalu nie ma oddziału covid 

owe go nie działa. Jeżeli są osoby z covidem wymagające leczenia zostają w szpitalu i są leczeni 

w izolatkach a jeżeli stan takiej pacjenta nie wymaga że on musi być leczony w szpitalu pacjenci 

z covidem plus zostają w domu i taka jeszcze informacja tutaj dla państwa wszystkich 

w związku z przeprowadzanymi i prowadzonymi cały czas pracami polegającymi na 

doprowadzeniu instalacji cieplnej do kotłowni do szpitala będą występowały utrudnienia 

w drodze dojazdowej do szpitala na parkingu szpitalnym dlatego czy państwo będziecie 

przyjeżdżać po chorych odbierać czy przyjeżdżać do szpitala w odwiedziny Bardzo proszę 
byście państwo okazali tą wyrozumiałość w związku z tymi pracami remontowymi nadal proszę 
mimo że covid jest niewidzialnym wrogiem nadal obowiązują nas po prostu ostrzeżenia 

w formie takiej żeby być czujnym nadal zachowywać dezynfekcję jeżeli osoby są starsze 

schorowane z wielochorobowością żeby jednak nie ciągać osób po jakichś marketach gdzieś w 

jakieś ogromne skupiska. No teraz okres letni No być może to się już w tej chwili kończy 

wakacyjny obchody różne imprezy Niech te osoby jednak zostają w domu i proszę o nie dbać 
żeby mimo wszystko nie narażać ich dodatkowo także.  

 

Radny T. Grobelny - moje spostrzeżenie mianowicie odnośnie ścieżki rowerowej Jarocin 

Roszków Zalew. Otóż ja myślałem i tak sobie tutaj przewidywałem, że ta ścieżka będzie 

projektowana następująco: jadąc z Jarocina lewą stroną to tam restauracja Słoneczna chyba 

jedziemy dalej i później w lewo skręcamy i jedziemy lewą stroną drogi w stronę Roszkowa 

i jedziemy dalej do Zalewu nie przekraczając w żadnym miejscu rowerami tej drogi naszej 

powiatowej Jarocin Nosków i tam Borzęciczki jak to dalej jest. Jednak tu się okazuje, że no 

szczerze mówiąc bez konsultacji z mieszkańcami wytyczono przebieg troszeczkę inny. 

Mianowicie prawdopodobnie jedziemy dalej koło tej Słonecznej później przechodzimy przez 



drogę powiatową właściwie przejeżdżamy rowerami przez drogę powiatową jedziemy prawą 
stroną i znów później gdzieś tam przed Zalewem przejeżdżamy rowerami na lewą stronę. No 

ja nie chcę tu przytaczać no smutnego zdarzenia na ścieżce rowerowej z Jarocina do Cielczy na 

miejscu gdzie tam koło Walcerka niestety z żalem było tragiczne zdarzenie przy 

przeprowadzaniu przy przejeżdżaniu przez tą ścieżkę przez drogę. No tam jest teraz w tej chwili 

gminna droga i tutaj może się to samo wydarzyć bo przekraczając tą drogę powiatową tutaj już 
przy drodze numer 12 to jest na Górę trzeba ją przejść później prawą stroną i jeszcze raz trzeba 

ją przejechać na lewo. Jadąc teraz od Noskowa ja muszę pokonać trzy takie tutaj przeszkody 

po pierwsze przekroczenie tej ścieżki rowerowej koło Zalewu to gdzie te rowery będą 
przejeżdżać w tą i w tą stronę to już jest pierwsza taka kolizja drugie muszę uważać oczywiście 

na podwyższonym teraz planowanym podwyższonym przejściu dla pieszych w Roszkowie 

i trzecie to bardzo muszę uważać też tutaj na rowerzystów którzy mi będą śmigać tu z Jarocina 

przez tą moją powiatówkę na prawą stronę drogi w stronę Roszkowa Noskowa. Także jest to 

pewne takie utrudnienie. No tak żeście zaplanowali tak będzie, tylko ja właśnie chciałem tutaj 

powiedzieć bo żeby nie było później że tego nie podjąłem, tego tej dyskusji. Ja to różne też 
i głosy podejmowałem i też zapytania też troszeczkę i w związku z tym no nikt mi na razie nie 

jest w stanie przytoczyć istotnych powodów dla których ta ścieżka pójdzie prawą stroną. Teraz 

możecie tam sobie coś wymyślać, że może tak może tak ale byłoby bardzo fajnie gdyby ona 

szła lewą stroną bo wtedy ci z Roszkowa tym podwyższeniem przejścia dla pieszych 

w Roszkowie przeszli by sobie tymi rowerami na tą stronę i jechali już do Jarocina jak 

z Jarocina to prawą by jechali a z Jarocina by jechali lewą i wtedy byłaby bezkolizyjna ta 

ścieżka do samego Zalewu bardzo pięknie by wtedy położono. No słyszałem że projektujecie 

to stroną prawą przy przekraczaniu dwukrotnym tej drogi. Nie chcę tutaj czarnych scenariuszy 

przetaczać no jak już tak robicie to róbcie, ale ja w każdym moje wrażenie tutaj 

wypowiedziałem i moje uwagi wniosłem Gdy będzie mnie ktoś pytał czemu żeś nie wnosił? 

Nie, tak wnosiłem. W związku z tym też proszę o skrupulatne zaprotokołowanie mojej 

wypowiedzi. No jeszcze tutaj jeśli słyszałem, że będą również nasadzenia tymi drzewami 

miododajnymi to zwracam uwagę że również mamy w Gminie Jaraczewo ubytki w istniejącym 

drzewostanie przy drogach powiatowych zwłaszcza ubytki gdyby jadąc z Wojciechowa do 

Jaraczewa po lewej i po prawej stronie kilkanaście nawet już mam 20 parę drzewek, które od 

początku uschły i one nie rosną. Także apeluje też przy okazji nasadzeń, żeby te ubytki również 
tam uzupełnić dlatego, że w tej chwili ta aleja to tak wygląda trochę. Nie ma niektórych tych 

lip, a dobrze by było żeby ona się bardzo też ładnie prezentowała. Popieram pana radnego 

Zegara jeśli chodzi o naprawy bieżące faktycznie myśmy objechali z Panem Mariuszem 

Stoleckim i tutaj jeszcze pan Ratajczak i żeśmy dokładnie wskazali te rzeczy, które należało 

naprawić. Niestety znaki jak są pochylone tak pochylone albo leżą w ogóle a niektórych już 
znaków w ogóle nie ma . Nie wiem co się z nimi stało, czy to zabrano w ogóle czy ktoś na złom 

nie wiem, ale nie dbamy o to. Chodniki również zarastają, krzewy na drogę i te które ja 

wskazałem wrastają coraz to bardziej jak również gałęzie tak przeszkadzają rolnikom 

w przewożeniu tych dużych takich balotów. Jeszcze raz potwierdzam to też, że nagle tutaj 

2,5 mln zł było projektowane no to pan Zegar trochę tutaj skorygował i jest 1,3 mln zł. Środki 

się nagle znalazły a na drogi tu panu Wiesiowi który nie może nic zrobić bo brakuje mu tych 

środków bo trzeba przyznać. Brakuje Pani Starosto no on tych środków nie ma on by chciał bo 

on ma dobre chęci ale no nie ma pieniędzy. Pani Starosto więc gospodarujmy naprawdę tutaj 

racjonalnie, jeśli nagle prawie 2,5 miliona miało się znaleźć a znalazło się 1,3 mln to jednak 

środki są pieniądze są tylko nie dajemy też na to bieżące utrzymanie czyli na bezpieczeństwo 

przejeżdżających mieszkańców naszego powiatu i okolic i to tyle mojej odpowiedzi. Nie 

wymagam odpowiedzi na temat przebiegu ścieżki bo wiem, że chyba to już jest w tej chwili 

pozamiatane i robicie tak jak robicie. To dziękuję panie przewodniczący za udzielenie mi tutaj 

głosu.  



 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - Bardzo Dziękuję państwu jeżeli chodzi o ścieżkę 
w Roszkowie to bym prosiła o odpowiedź tutaj Pana Wiesia bo tu jednak mieliśmy argumenty 

co do takiego przebiegu.  

 

P. W. Ratajczak, Główny specjalista ds. dróg – w uzupełnieniu tutaj do tego co pan radny 

mówił to muszę wyjaśnić, że ścieżka po lewej stronie patrząc od drogi krajowej nr 12 

w kierunku Roszkowa nie była przeprowadzona też z jednego powodu. Wcześniej 

wystąpiliśmy o dofinansowanie na bezpieczne przejścia dla pieszych i w ramach tego 

bezpiecznego przejścia wyniesionego po lewej stronie znajduje się przystanek autobusowy 

w Roszkowie i od tego przystanku jest zaprojektowany chodnik. Tutaj ta ścieżka by się nam z 

tym chodnikiem pokrywała. Poza tym odcinek tutaj od Powstańców Wielkopolskich jest Shell 

jest drogą krajową i tutaj my proponowaliśmy wybudowanie tej ścieżki po lewej stronie żeby 

tej krajówki nie trzeba było pokonywać jednak Generalna Dyrekcja nie przychyliła się do 

naszego stanowiska uznając, że dalej po lewej stronie jest gazociąg i musiałaby przebiegać 
bezpośrednio przy jezdni w standardach drogi krajowej. Oni nie wyrażają zgody na taką 
lokalizację ze względu na kłopoty z bieżącym utrzymaniem dróg. Chodzi tu o odśnieżanie 

i inne takie roboty utrzymaniowe to tylko tyle jeśli chodzi o uzupełnienie. Dziękuję  
 

Ad. pkt. 14. 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Komunikaty. 

Nie było.  

 

Ad. pkt. 15.  
Zakończenie obrad. 

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

Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 14.10 
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Jan Szczerbań 
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