
Protokół nr LX/22 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 

odbytej w dniu 27 października 2022 r. w godz. od 15:00 do 16.10 

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

  

*    *    * 
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - otwieram obrady 59 Sesji Rady Powiatu 

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

o samorządzie powiatowym na wniosek Zarządu Powiatu. W trosce o zdrowie radnych 

i urzędników Sesja na moją prośbę została zorganizowana zdalnie. 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 rada jest władna do obradowania i podejmowania prawomocnych 

uchwał. Ponadto w posiedzeniu uczestniczą: pani Katarzyna Szymkowiak Wicestarosta, pan 

Jacek Jędrzejak Skarbnik Powiatu, pan Tomasz Kuderski radca prawny, pan Ireneusz 

Lamprecht Sekretarz Powiatu.  

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków. 

Obecni: 

1. Tomasz Bandyk 

2. Janusz Barański 

3. Marta Bierła 

4. Lidia Czechak 

5. Mirosław Drzazga 

6. Andrzej Dworzyński 

7. Teodor Grobelny 

8. Jacek Jędraszczyk 

9. Elżbieta Kostka 

10. Stanisław Martuzalski 

11. Karol Matuszak 

12. Janina Nicke 

13. Mariusz Stolecki 

14. Hanna Szałkowska 

15. Jan Szczerbań 
16. Michał Urbaniak 

17. Mateusz Walczak 

18. Julian Zegar 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Porządek obrad 60 sesji Rady Powiatu wraz z 

projektami uchwał został Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji w programie e-

sesja.  

Szanowni państwo wprowadzam do porządku obrad projekty uchwał:  

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego, 

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego 

 

Punkty te zostaną rozpatrzone jako 11 i 12, pozostałe zmienią numerację o 2. 
Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? 

Nie widzę. 



Wobec tego poddaje pod głosowanie zmianę porządku obrad. Kto jest za? 

 

Głosowano w sprawie: Zmiana porządku obrad. 

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

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (14) Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Mirosław Drzazga, Andrzej 

Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, 

Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian 

Zegar BRAK GŁOSU (5) Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Lidia Czechak, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań 
 
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - proszę odświeżyć porządek obrad. Stwierdzam, że 

Rada przyjęła porządek obrad 60 sesji Rady Powiatu. 

 

Ad. pkt. 2.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - protokoły z 58 i 59 sesji rady powiatu były wyłożone 

do wglądu w starostwie powiatowym w biurze Rady pokój 22 w godzinach urzędowania. 

Ponadto został umieszczony w programie esesja Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego 

żadnej poprawki i uzupełnienia Wobec powyższego stwierdzam że rada przyjęła protokoły z 

obrad 58 i 59 sesji rady powiatu. 

 

Ad. pkt. 3.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Punkt trzeci sprawozdanie z działalności zarządu 

powiatu po 58 sesji Rady Powiatu zostało zamieszczone w programie esesja proszę o zabranie 

głosu panią starostę Lidię Czechak. 

 

P. Starosta Lidia Czechak – Panie przewodniczący szanowni państwo radni sprawozdanie z 

działalności zarządu tak jak pan przewodniczący wspomniał jest do wglądu również lista 

naszych odbytych spotkań i gości których gościliśmy w okresie między sesjami mieliśmy 8 

spotkań z takich najważniejszych rzeczy to na pewno sukces naszych dwóch szkół tutaj musimy 

się pochwalić bo uważam że to jest niezwykle dla nas cenne i ważne. Mamy laureata i 

wyróżnionego to jest Liceum Ogólnokształcące Nr1 im. Tadeusza Kościuszki jest laureatem i 

nagroda 10000 zł od Marszałka oraz wyróżniona jest Zespół Szkół Specjalnych szkoły które 

otrzymały wyróżnienie otrzymały nagrodę w postaci 7500 zł także Gratulujemy szkołom 

jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy że w tym roku udało się aż dwóm szkołom takie nagrody 

otrzymać. Z ważnych jeszcze rzeczy wspólnie z panią wice starostą i z panem skarbnikiem 

byliśmy również w ministerstwie rodziny i Polityki Społecznej i podpisaliśmy umowę na 

program który będzie realizował nasz Dom Pomocy Społecznej a wartość projektu to półtora 

miliona złotych i tutaj też nie ukrywam że bardzo się cieszyliśmy bo byliśmy w gronie 20 

DPSów wytypowanych jako tych które uważa Ministerstwo że będzie w stanie zrealizować te 

projekty także z tych najważniejsze rzeczy Oczywiście jeżeli są jakiekolwiek pytania to bardzo 

chętnie państwu radnym odpowiem. 

 

Radny T. Grobelny – Pytanie jest krótkie dotyczy punktu siódmego posiedzenia zarządu 18 

października mnie przyjął do wiadomości pismo przewodniczącej Rady Miejskiej w Jarocinie 

czego to pismo dotyczyło I jak zostało rozpatrzone? 

 



P. Starosta Lidia Czechak – Pani przewodnicząca poinformowała Zarząd Powiatu że 

wpłynęło pismo to samo co państwo otrzymali tutaj jako radni powiatowi od pielęgniarek i 

położnych w sprawie prośby o nie umniejsza nie może tak bo bo już się nie wiem dlaczego ale 

przebiło w mediach jakbyśmy mieli obniżać wynagrodzenie to wynagrodzenie i tak i tak jest 

podwyższone tylko chodzi o to że nie o ten wskaźnik ten procent który pielęgniarki uważały 

uważały za za stosowne ja nie ukrywam tak jak państwu obiecałam codziennie kontroluję bo 

codziennie Izba Pielęgniarek i Położnych zamieszcza informację z tego że spotkania w sprawie 

tego aby połączyć to wykształcenie z kompetencjami na danym stanowisku te prace między 

pielęgniarkami a komisją zdrowia trwają jeżeli będą jakiekolwiek uzgodnienia to oczywiście 

państwo radnym przekażę ale mówię tutaj jest czas No można powiedzieć do końca roku bo 

obecnie wszyscy nasi pracownicy mają wypłacane wynagrodzenie zgodnie z siatką z siatką 
dotyczącą jakby połączoną tylko z wykształceniem na danym stanowisku a tam była jeszcze 

kwestia że należy to wykształcenie połączyć z wymaganymi kompetencjami na dane 

stanowisko pracy także jeżeli będą jakiekolwiek tutaj zmiany to Oczywiście będziemy państwa 

na bieżąco informować i pani przewodnicząca rady miejskiej skierowała do nas właśnie 

zapytanie czy takie pismo również otrzymaliśmy. My takie pismo No otrzymaliśmy odbyły się 
dwie komisje tutaj zdrowia. Jedna w sprawie pisma wypowiadał się pan prezes szpitala a na 

ostatniej komisji wypowiadały się również przedstawiciele załogi właśnie ze szpitala. 

 

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

Rady Powiatu oraz Radnych po LVIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego. miałem przyjemność 
być na trzech spotkaniach. Pierwsze to 75-lecie szkoły w J edynce przepraszam No piękna 

sprawa gdzieś też we mnie obudziły się wspomnienia bo też tą szkołę ukończyłem. No i później 

byłem wszyscy byliśmy zaproszeni na dzień edukacji w liceum mieliśmy tam przyjemność być 
i z panem prezesem miałem też przyjemność być w wyższej szkole pielęgniarstwa w Jarocinie 

gdzie miałem okazję zamienić rozmowę z panem rektorem tej uczelni także wszystko pięknie 

tym bardziej Byłem pod wrażeniem że pierwszy raz przez tą uczelnię byłem zaproszony. 

Słuchajcie ja powiem tak to co powiedziałem aby jedno zdanie że każde wykształcenie się w 

życiu przydaje być może teraz nie jest potrzebne te wykształcenie bo faktycznie Moi drodzy ta 

robi po średnim to samo co tamta robi po studiach to samo No i teraz tylko dlatego że jest po 

studiach ma więcej dawać No to więc to jest moje zdanie Dziękuję 
 

Radny T. Grobelny – reprezentowałem godnie wczoraj wszystkich radnych w Cerekwicy przy 

składaniu kwiatów i zniczy pod tablicą upamiętniającą prawda powstanie tego obozu 

przejściowego w Cerekwicy i pani dyrektor bardzo prosiła podziękować wszystkim radnym za 

godne tutaj reprezentowanie na przyszłość Jeszcze zapraszamy więcej tutaj radnych żebyście 

też tam byli razem i również z nami to reprezentowali tą Radę. 
 

Ad. pkt. 5.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Informacje na temat analizy oświadczeń 

majątkowych. Przekażę że te uchybienia czy jakieś niedociągnięcia to kogo dotyczy z radnych 

to wiedzą to byłoby jest tak samo Ja też miałem tam pewne uchybienia też naprawiłem 

 

Ad. pkt. 6.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady -Informacja o stanie sanitarno - epidemiologicznym 

na obszarze powiatu za 2021 rok 

Została ta informacja zamieszczona w programie sesja była przedmiotem obrad Komisji 

Zdrowia Spraw Społecznych i omawiane tam była stwierdzam że informacja została przez 

wysoką radę przyjęta. 



Ad. pkt. 7.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 

powiatu w roku szkolnym 2021/2022. została zamieszczona w programie esesja. Była również 
przedmiotem obrad Komisji Edukacji i Kultury proszę o zabranie głosu pana Mariusza 

Stoleckiego członka zarządu powiatu. 

 

P. M. Stolecki, Członek Zarządu Powiatu - Szanowni państwo tak jak pan przewodniczący 

wspomniał nie cała ta informacja którą obecnie mamy na sesji była przedstawiana na komisji 

jednak spora część tutaj była poruszona jest to opracowanie tutaj szeroko przygotowane przez 

wydział oświaty. Myślę że nie będę tego tutaj państwu jeszcze raz czytał tu głównie opieramy 

się na twardych danych na tabelkach Jednak jeżeli ktoś z państwa radnych ma jakieś zapytania 

Co do tej informacji no to służę tutaj odpowiedzią dziękuję. 
 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady – Nie widzę uważam że informacja została przyjęta. 

 

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

Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2022 rok (po konsultacjach) 

 

P. M. Stolecki, Członek Zarządu Powiatu - Szanowni państwo ten projekt również był 

omawiany na komisji też na pewno państwu jest bardzo dobrze znany ponieważ co roku ten 

program Rada uchwala niczym się nie różni od zeszłorocznego program był konsultowany z 

organizacjami pozarządowymi z naszego powiatu jarocińskiego organizacje żadne nie wniosły 

uwag także ten program jest praktycznie identyczny jak w zeszłym roku. Kwoty jeżeli chodzi 

o konkurs ofert na przyszły rok w poszczególnych zadaniach również się nie różnią 
zostawiliśmy na tym samym poziomie także jeżeli są jakieś pytania jakieś uwagi co do 

programu No to również tutaj proszę państwa o głos 

 
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady – Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? 

Nie widzę. Proszę o opinię Komisji 

 

Radny. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - Komisji Edukacji i 

kultury panie przewodniczący rada komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dziękuję 
 

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 14 radnych. Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego podjęła 

uchwałę 14 głosami „za” .  

 

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

przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2022 rok (po konsultacjach).  

 



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

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (14) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Lidia Czechak, 

Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław 

Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak BRAK GŁOSU (5) Agnieszka Borkiewicz, Mirosław Drzazga, Mariusz Stolecki, Jan 

Szczerbań, Julian Zegar 

 

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. 

 

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 14 głosami „za” .  

 

jednogłośnie 18 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: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, 

NIEOBECNI: 0 

 

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

Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław 

Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (4) Agnieszka Borkiewicz, Mirosław Drzazga, 

Mariusz Stolecki, Jan Szczerbań 

 

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. 

 

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 14 głosami „za” .  

 



jednogłośnie 18 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, Marta Bierła, Lidia Czechak, 

Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław 

Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Michał Urbaniak, Mateusz 

Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (4) Agnieszka Borkiewicz, Mirosław Drzazga, Mariusz 

Stolecki, Jan Szczerbań 
 

Ad. pkt. 11.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego. 

 
Radny A. Dworzyński, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Szanowni 

państwo. Chciałem oczywiście przeprosić za to że w porządku obrad znalazły się dzisiaj te dwie 

dodatkowe uchwały ponieważ komisja skarg wniosków i petycji miała posiedzenie wczoraj o 

godzinie 12:00 dlatego też trybem już do porządku zaistniałego zostały wrzucone te dwie 

dzisiejsze uchwały i komisja skarg wniosków i petycji po rozpatrzeniu Skargi która wpłynęła 

w dniu 13 października na Starostę powiatu jarocińskiego oddaliła uznała tą skargę za 

niezasadną. Dziękuję dziękuję przystępujemy do głosowania kto jest za podjęciem uchwały kto 

przeciw kto się wstrzymał bo teraz nie mogę. Czego dotyczy ta skarga? Ta skarga była 

skierowana do wojewody. Przepraszam tam w esesji jest Jest uzasadnienie wyjaśnię tutaj w 

razie czego też Poprosiłem naszego szefa od dróg żeby się do tej Skargi może odniósł dlatego 

Korzystając z jego obecności proszę o wyjaśnienie na czym polegała Skarga i teraz może 

jeszcze jedno Proszę zwrócić uwagę w czyich rękach jest obecnie jest decyzja My natomiast 

tutaj jako komisja Powiem inaczej doszliśmy do wniosku że może nasza komisja powiatowa 

która zajmuje się organizacją ruchu poszła trochę za daleko bo jednocześnie nie wzięła pod 

uwagę jednej rzeczy mianowicie takowej że na tym terenie a dotyczy to ulicy Słowackiego 

nomen omen Chciałem powiedzieć że pan Martuzalski wyłączył się z prac nad tą skargą w 

pewien sposób ogranicza zaistniały porządek który obecnie jest również działalność 
przedsiębiorców którzy się tam znajdują ponieważ jest skarga a ja powiem może w ten sposób 

dotyczyła trzech rzeczy ona została podzielona na trzy etapy i została skierowana do do pani 

starosty zaraz do pani starosty w pierwszej wersji oczywiście pan autor tej Skargi napisał pismo 

do wojewody wojewoda nam tą skargę odesłał bowiem pan Skarżący nie odniósł się tam do 

trzech możliwości która zaistniała Dlatego też ta skarga wróciła do nas i ona już dosyć długo 

trwa ale w międzyczasie odbywały się na tą skargę najpierw były pisma nie były skargi tylko 

były pisma które w jakiś sposób próbowały na ulicy Słowackiego wprowadzić następujące 

zagadnienia ograniczenie prędkości do 50 do 30 z 50 druga rzecz zakaz zatrzymywania się i 
postoju i Trzecia rzecz zakaz wjazdu ciężkich samochodów powyżej 3,5 i teraz kwestia dotyczy 

tego że pani starosta powołała komisję komisja składała się z policji oraz z przedstawicieli 

naszego oczywiście powiatu i Wydziału Komunikacji rozstrzygnęła może w ten sposób że 

rzeczywiście zgadzamy się na to iż by ta prędkość została ograniczona do 30 i zgadzamy na to 

żeby był zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 tony ale nie zgadzamy się na to żeby był tam 

zakaz zatrzymywania się bo to jest osiedle Tam faktycznie już dalej się nie wjedzie tam to jest 

ulica kończąca dojazd można powiedzieć można tam przyjechać ale to nie o to chodzi. No i 



ponieważ nie zostały trzy postulaty spełnione Skarga wpłynęła na starostę do wojewody do 

wojewody A na starostę wojewoda nam to odesłał i komisja to rozpatrzyła panie Wiesławie coś 
jeszcze? 

 

P. W. Ratajczak, główny specjalista ds. dróg – Ja może powiem po kolei jak to było w lutym 

mieszkaniec ulicy Słowackiego wystąpił właśnie z wnioskiem o te trzy znaki drogowe do 

starosty jarocińskiego starosta powoła komisję która jest organem doradczym w tego typu 

sprawach komisja bezpieczeństwa ruchu wystąpiła do burmistrza Jarocina bo ulica 

Słowackiego jest drogą gminną no a starosta zarządza ruchem na drogach Powiatowych i 

gminnych. My Nie będąc właścicielem tej drogi nie mamy informacji też o tym czy sprzęt na 

przykład do zimowego utrzymania czy śmieciarki mają tam faktycznie przejazd czy nie W 

związku z tym wystąpiliśmy do burmistrza o opinię. Otrzymaliśmy tu pisemną opinię 
burmistrza że w dwóch punktach on się zgadza z wnioskodawcą że ograniczyć prędkość do 30 

tak i zakaz wjazdu samochodów o masie przekraczającej 3 i pół tony z wyjątkiem służb 

Komunalnych natomiast uznał że zakaz zatrzymywania się po obu stronach drogi o który tu 

mieszkaniec postulował jest bez zasadny my jako komisja bezpieczeństwa ruchu 

przychyliliśmy się do tej opinii Uznając że ulica Słowackiego Jest to droga Osiedlowa Gdzie 

głównie poruszają się mieszkańcy tej ulicy nie jest to żadna tranzytowa Przelotowa w związku 

z czym przekazaliśmy wniosek komisji zaakceptowany przez panią starostę do gminy Jarocin 

aby opracować projekt organizacji ruchu i wprowadzić te dwa znaki na które wyrażono zgodę. 
Trzeci znak odnośnie zakazu zatrzymywania nie był tutaj ujęty No to w związku z tym 

mieszkaniec złożył tą skargę do wojewody i to może tyle. 

 

Radny St. Martuzalski - uzupełnię informację i wyrażę swój wniosek czy prośbę czy apel bo 

ani komisja ani ani Urząd Gminy nie przeanalizowali tej sytuacji chciałem państwa 

poinformować że na tej ulicy osiedlowej krańcowej tak Andrzej w zasadzie za nami za naszymi 

posesjami to już są pola i koniec świata Tak faktem jest że na tej ulicy dwie osoby dwa 

podmioty prowadzą działalność rolniczą jeden ma inspekty drugi produkuje sadzonki poza tym 

jest produkcja również skrzynek gazowych i jeden jest samochód o który spór się zaczął jeden 

z mieszkańców ma samochód ciężarowy który nikomu na ulicy nie przeszkadza bo on 

przyjeżdża z trasy bez naczepy wjeżdża na swoją posesję i tam praktycznie takie czynności 

kosmetyczne robi I ja mam w związku z tym Apel do pani starosty do chyba pani starosty bo 

reprezentuje nas jako powiat żeby wystąpić do gminy żeby o ile już jest decyzja o znaku że nie 

tylko mieszkańcy bo znak nie dotyczy mieszkańców nie nie załatwia sprawy bo ja się boję że 

przy takim wniosku za chwilę ktoś kto przywiezie cement bo będzie chciał rozbudować swój 

budynek może spotkać się za chwilę z obecnością wezwanej na miejsce policji i dojdzie do 

niepotrzebnych sytuacji na których chyba nikomu z nas tutaj na tym nie zależy więc jakby 

akceptujemy jak o ko misja te dwa znaki ale z tym jednak że nie tylko nie dotyczy to 

mieszkańców ale i prowadzących działalność gospodarczą bo mieszkaniec to nie jest tożsame 

z działalnością gospodarczą i żeby No nie wiem ale to już to już ja nie chcę ingerować w zapis 

czy jak te tablice są wykonywane żeby wypełniały to o czym mówię Natomiast ja przestrzegam 

nas bo szanowni państwo za chwilę komisja skarg będzie miała następne skargi związane z tym 

z tym problemem który uważam że należy tu rozwiązać do końca dziękuję.  
 

P. Starosta Lidia Czechak - Ja mam pytanie bo tam głównie decyzje dotyczące tonażu były 

związane z tym że stan tej drogi Słowackiego jest bardzo kiepski i oni uważają że właśnie 

głównie to jest przyczyną To może też zwrócić się o remont czy przebudowę tej drogi.  

 

Radny St. Martuzalski - Żeby państwu zobrazować bo nawet pani radna wykazując spis czy 

wykaz ulic której są azbestowe jeszcze sieci zapomniało o ulicy Słowackiego bo ona jest 



również jedną z tych ulic na których sieć Wodociągowa jest azbestowa też w ciągu Zresztą 
radni powiatowi wiedzę bo jak robiliśmy jeszcze wtedy ulicę przedłużenie Słowackiego czyli 

Podchorążych A to jest ten jeden ciąg tam powiat wymienił w trakcie wspólnie ta inwestycja z 

gminą była robiona ta sieć została wymieniona na tyle Słowackiego i Estkowskiego to jest 

Prądzyńskiego nadal jest i to się wiąże również ze stanem tej nawierzchni Szanowni państwo 

trochę się nie dziwię tym moim sąsiadom bo stan nawierzchni jest naprawiony całe szczęście 

postulowaliśmy żeby zmieniała się droga procesji Bożego Ciała a ona jest jedyna szansa że 

wtedy przed Bożym Ciałem ta droga zostaje naprawiana także już w tej chwili nikt nie 

postuluje. Gdyby tam nie było procesji to ta droga by wygląda naprawdę tragicznie. No jest to 

problem wiem że plany są co do wymiany ale te plany gdzieś tam w dalekiej perspektywie 

bardzo mglistej sieci bo to jest skanalizowanie wprowadzenie również kanalizacji deszczowej 

jakie zadanie większe natomiast ja bym chciał nakreślić Ja rozumiem bo oni mieszkają od 

urodzenia ci panowie tam o których mowa o których wiemy a nie będziemy wymieniać z 

imienia i nazwiska natomiast przestrzegam jeszcze raz żeby albo proszę żeby ten problem 

rozwiązać z roztropnie dziękuję. 
 

Radny J. Zegar - ja chciałem wiedzieć nad czym głosujemy. 

 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – słusznie. 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 14 głosami „za” .  

 

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

rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego 

 

Wyniki głosowania ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 6, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (13) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Lidia Czechak, 

Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz 

Stolecki, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian ZegarBRAK GŁOSU (6) Agnieszka 

Borkiewicz, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Stanisław Martuzalski, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań 
 

Ad. pkt. 12.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego. 

 
Radny A. Dworzyński, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – ja pokrótce 

może też wyjaśnię żeby państwo się dowiedzieli ponieważ Pozwoliłem zaprosiłem na tą 
dzisiejszą sesję drugiego szefa który wyjaśni pokrótce czego dotyczy skarga i szanowni 

państwo rze czywiście to co niektóre osoby niektóre osoby piszą do komisji skarg wniosków to 

rzeczywiście my patrzymy na to tak trochę Mamy kłopot no powiedzmy w ten sposób tak dalej 

musimy to przeanalizować Musimy to przemyśleć i pomagają nam urzędnicy tutaj dziękuję za 

to że rzeczywiście merytorycznie przygotowani panowie są bardzo dobrze do tych do tych 



skarg które wpływają do komisji skarg wniosków i służą nam pomocą tak że tutaj Proszę panie 

Krzysztofie. 

 

P. K. Sobczak, Naczelnik Wydziału Geodezji – Dziękuję panie przewodniczący Skarga 

dotyczy mieszkanki Jarocina która zamieszkuje na ulicy Sienkiewicza. Była to k iedyś 
nieruchomość skarbu państwa w użytkowaniu wieczystym PKP. PKP sprzedało lokale wraz z 

udziałem w gruncie likwidując jednocześnie i później wszyscy mieszkańcy przekształcili 

prawo użytkowania wieczystego w prawo własności a skarga pierwotnie dotyczyła usunięcia 

znaku granicznego z posesji. Z uwagi na to że usunięcie znaków granicznych obwarowane jest 

artykułem 277 Kodeksu Karnego czyli mówi kto niszczy uszkadza przemieszcza podlega karze 

Skarga tej pani została według właściwości przekazana do policji do komisariatu policji 

powiatowej w Jarocinie z uwagi na to że to jest jedyny organ który może w ramach Kodeksu 

Karnego ścigać z urzędu takie właśnie czynności. Jak tylko przekazaliśmy jednocześnie 

informując wnioskodawcę o tym że przekazaliśmy według właściwości ta osoba powtórnie 

wysłała nam pismo stwierdzając że ona sobie nie życzy żeby przekazywać tą skargę do policji 

tylko my jako urzędnicy mamy jechać i wkopać ten Kamień dlatego też wskazując w kolejnym 

piśmie tej skarżącej że zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego jedynym możliwym organem 

który czy podmiotem który może dokonać takiej czynności jest jednostka wykonawstwa 

geodezyjnego a nie urząd wskazaliśmy jednocześnie w piśmie że kolejne pisma które będą 
wpływać do urzędu zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego pozostaną bez 

rozpatrzenia. W Konsekwencji ostatnie trzecie pismo skarga na Starostę Jarocińskiego, że w 

ogóle nie odpowiedział na pozostałe pisma dlatego jest ta skarga. 

 

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 14 głosami „za” .  

 

jednogłośnie 17 za nie głosował Mateusz Walczak, A. Borkiewicz nie ma 

 

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

rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego. 

 

Wyniki głosowaniaZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (14) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Lidia Czechak, 

Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, 

Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian ZegarBRAK GŁOSU 

(5)Agnieszka Borkiewicz, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Hanna Szałkowska, 

Mateusz Walczak 

 

Ad. pkt. 13.  
Interpelacje i zapytania radnych. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - między sesjami wpłynęła interpelacja radnego Jacka 

Jędraszczyka. 

 



Radny J. Jędraszczyk - Panie Jacku po proszę. Interpelacja została zamieszczona. Dobrze 

została zamieszczona t ak, ale parę słów. Tak interpretacja została zamieszczona odpowiedź 
została zamieszczona dotyczy to sprawy o przyspieszenie nasadzeń drzew przy drogach z 

powodu takiego że 7 kwietnia między innymi panowały tutaj takie warunki atmosferyczne że 

była burza piaskowa na terenie gminy Żerków, która zasypywana rowy między innymi przy 

drodze Pawłowice Żerków Raszewy tutaj Żerków No i faktycznie i również takie tam materiały 

fotograficzne które pokazują że tam gdzie są nawet drzewa nawet bez liści powodują 
zmniejszenie tego zjawiska No i tyle także odpowiedź dostałem że będzie to przyjęte. 

Oczywiście że przy nowych budowach dróg tematy są uwzględniane i przy remoncie drogi jest 

również wpisywane nasadzenia drzew przydrożnych czyli czyli mówię no a tam jest jeszcze 

jedna sugestia że na terenie Żerkowa w miejscu gdzie te odcinki dróg są objęte granicami Parku 

Krajobrazowego jest możliwość uzyskania dofinansowania z zespołu parków krajobrazowych 

województwa wielkopolskiego w Poznaniu Tak że mówię tak by trzeba działania przyjąć 
żebyśmy jak to się mówi wilk był syty i owca cała i w kasie zostało trochę pieniędzy to jest 

wszystko tak że chciałbym żeby to było realizowane zgodnie z tą odpowiedzią no to jest dalszy 

ciąg tego co tutaj mówimy Ale mówię to naprawdę co się dzieje że przy takich tutaj stepowieje 

nam tutaj ta ziemia i faktycznie dobrze dziękuję 
 

Radny St. Martuzalski - Panie przewodniczący i pierwsza interpretacja którą chciałem dzisiaj 

złożyć pani starosta powiatu jarocińskiego w poprzedniej kadencji W wyniku Wielkiego 

nakładu pracy oddziału ortopedycznego pod pod kierownictwem doktora Macieja Dragona 

zwiększono ilość zabiegów endo plastyki z 50 do kilkuset i jednocześnie został ten oddział w 

rankingu Wojewódzkim znalazł się w szóstce najlepszych oddziałów w związku z tym proszę 
przedstawić informację ile zabiegów endoplastyki zostało wykonane w 2021 roku i na którym 

miejscu obecnie jest oceniany ten oddział naszego szpitala. Interpretacja 2 w związku z trudną 
sytuacją finansową w szpitalu powiatowym zwracam się o przedstawienie informacji co do 

wysokości uposażenia prezesa zarządu szpitala Jarocińskiego. Wnoszę również o 

przedstawienie informacji ile osób zostało zatrudnionych od początku kadencji pana prezesa w 

administracji szpitala i jakie skutki finansowe Jak chodzi o budżet szpitala to poniosło szpital 

jakie poniósł. Następna interpelacja dotyczy również szpitala. N a początku obecnej kadencji 

prezes jarocińskiego szpitala przestawił wysokiej radzie tak zwany program naprawczy 

dotyczący szpitala w związku z tym proszę przedstawić radnym informację i dokumenty z prac 

zatwierdzających które są efektem analizy tego projektu które zostaje dokonane przez właściwy 

organ właścicielski, ocenę realizacji poszczególnych punktów celów i osiągnięcie tych celów. 

W świetle obecnie bardzo trudnej sytuacji finansowej informacja jest w mojej ocenie niezbędna 

i ostatnia interpelacja w poprzedniej Pani starosto państwo radni w poprzedniej kadencji 

przedstawiono wysokiej radzie plan niezbędnych inwestycji koniecznych do zrealizowania w 

jak najszybszym w związku z wymaganiami jakie wnosił płatnik czyli NFZ tak aby nie stracić 
kontraktu czy ryczałtu dzisiaj wskazano dostosowanie jak najszybsze w nawiasie rozbudowę 
obiektu w którym znajduje się oddział rehabilitacyjny w związku z powyższym wnoszę o 

przekazanie informacji kiedy zostanie zrealizowana ta inwestycja i jaki będzie montaż 
finansowy dziękuję. 
 

Ad. pkt 14.  
Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - jak już jesteśmy przy szpitalu bo w mojej ocenie 

duży problem to że czeka się tyle tyle na izbie przyjęć to jest w umowie zatrudnienia lekarzy 

boję się czego jeżeli tam jest zapis lekarz jest przywiązany tylko do chirurgii nic więcej go nie 

interesuje to nie no to wtedy jest Mamy kłopot wtedy że nie ma pana żeby ktoś zszedł na izbę 



przyjęć i to jest faktem ja powiem A co powiedziałem i powiem wam. J eżeli to się nic nie 

zmieni w sensie że tyle godzin się czeka i nie ma jak inaczej ja to ja po prostu to widzę trzeba 

z gabinetu wyjść, przejść się na izbę przyjęć ile pani czeka ile pan czeka. Dlaczego bo później 

się wraca do gabinetu kto ma dyżur i dlaczego pan doktor nie przyszedł. To j est komunikacja 

zawodzi od tego jest prezes. Ja brzydko wam powiem tak ja nie biorę tych pieniędzy co prezes 

i mnie to nie obchodzi i żebym ja za niego myślał i to co zauważyłem to powiem główny 

problem jest jeden tych umów i druga rzecz egzekwowania tego Kochani jaką odpowiedź 
słyszymy? B o się zwolni. To ja wam powiem co myślę. To niech się zwolni to wtedy powiemy 

że to nie my tylko oni od łóżek odchodzą. Do takiej jakości pracy gdzie wszystko nam dobrze 

wychodzi a szpital szarpie nam całą po prostu powiedzmy sobie opinie o nas B o ja rozumiem 

dajecie pieniądze radni dajemy i jeszcze co jest problem opinia jest kiepska i nikt tego ruszyć 
nie może i za chwilę panie Martuzalski. Ja powiem otwarcie i jeszcze jedna rzecz skończyć z 

takim wizerunkiem że pielęgniarki to są biedne za słabo zarabiają. Dobrze zarabiają i godnie 

zarabiają to trzeba głośno powiedzieć . Nie jest tak że kiepsko zarabiają bo tak rozmawiamy z 

nie którymi co w szkole siedzimy to bym chciał mieć te pieniądze I takie gadanie te biedne 

pielęgniarki Ni e ma takiego czegoś i dlatego do takiego szpitala to ja mam opory moralne 

żebym ja dokładał. Tu taka też opinia z tych pań co tu była bo ona na dyżurze sama. Nie sama. 

Gdzie jest lekarz Pytam się co lekarz robił w tym czasie No nie jest pani sama. A ja tak wam 

powiem Skąd to się bierze Bo ja zaczynam się buntować jako nauczyciel mamy zwiększoną 
liczbę uczniów i ja sobie muszę poradzić Ja wchodzę do pracy 35 osób może ktoś zemdleć ja 

sobie muszę poradzić i sobie radzę a takie zakładania jak ta jedna pani że coś się wydarzyło na 

oddziale jeden na milion. Dl atego was proszę o pomoc. To nie ma podziału na ziemię czy nie 

ziemię opinię możemy wy[pracować razem. Na razie ja wtedy mówię nie mam zamiaru szpitala 

bronić i też prezesowi powiedziałem. Jak jeszcze będą telefony że znowu to sześć siedem 

godzin ktoś czeka. Wniosek do zarządu o odwołanie prezesa nie kryję tego mówię otwarcie. 

Bo tyle pieniędzy i my jeszcze nie możemy się doprosić normalnej słuchajcie ja nic nie chcemy 

tylko normalnej jakości usług żeby t en człowiek nie czekał godzinami a ja telefon dostaję 4 

czy 5 godzin czeka w kolejce no no Ludzie kochani. To jest moje zdanie. Ja powiedziałem albo 

się bierze szpital do roboty, opinie ja nie ja mówię nikogo nie chcę zwalniać. czy ja pielęgniarki 

chcę zwalniać jako radny czy jak? Nie ale niestety dług mamy i coś trzeba robić. My 

oszczędności w szkole robimy bo robimy Bo nie ma tych dodatkowych godzin do maturzystów 

i tak dalej i tak dalej My to ponosimy a tu nagle szpital święta krowa nic tylko dawać pieniądze. 

Nie Dlatego proszę was wszystkich o pomoc egzekwować bo trzeba to nawet jeżeli państwo 

macie jakąś informację że ktoś czeka proszę od razu dzwonić do prezesa od razu. Panie prezesie 

co pan robi i tak dalej I jeszcze jedna rzecz powiem z panem Mirkiem Drzazgą i z panią starostą 
ustaliliśmy dopiero jak dobrze do ściany za przeproszeniem był pan prezes przyduszony Zgoda 

monitoring pani Stanisławie ja do kwalifikacji do każdej nie mam nic ale gdzie są pieniądze to 

tutaj nie wierzę Jeżeli się bierze 100 albo 150 zł za godzinę to sobie policzcie jeżeli wystawiamy 

rachunek za 8 godzin a jestem 4 godziny A no i to jest ten problem bo nie da się w jednym 

miejscu być i w gabinecie prywatnym i w szpitalu i jeszcze gdzie indziej nie da się. Dlatego 

mówię wreszcie pan prezes i proszę ma być monitoring w pracy. Uwaga jeszcze jedna rzecz 

uwaga mój znajomy mogę powiedzieć chłopak pracuje lekarz w klinice i tam jest czytnik a u 

nas ciągle problem wiecie jaki problem I to też musimy skończyć że co? Bo się pan lekarz 

zwolni to niech się zwolni to będą cztery rozdziały ale porządne Panie Stanisławie co nie ma. 

Ekonomia.  

 

Radny St. Martuzalski - Bardzo się cieszę panie Przewodniczący że po czerech latach doszedł 

pan do takiego wniosku i dzisiaj chce pan nas podzielić i przydzielić nam 1/ 19 pensji prezesa 

bo mamy tutaj słyszałem reagować za prezesa jak będzie się coś działo. Szanowni państwo 

populizmu to aż nadto ten populizm powinien się z mojej strony się lać. Nie jestem lekarzem 



nie mam zamiaru nikogo bronić w szpitalu bo jeżeli pan przewodniczący uważa że pielęgniarki 

czy ktokolwiek w szpitalu źle pracują to proszę bardzo jeżeli ma takie wykształcenie jeżeli ma 

takie wykształcenie to trzeba iść na oddział i popracować. Ja z pełnym szacunkiem do tych 

ludzi którzy tam pracują się wypowiadam co nie znaczy że nie widzę również niedociągnięć. 
Natomiast szanowni państwo to już taki powiew wyborów czuję bo zaczęliście uaktywni liście 

się przed wyborami rok przed wyborami żeby dostrzec to o czym ja od 4 lat mówię. Po pierwsze 

panie proszę jeszcze raz nie wypowiadać na tym forum kwestii o których pan nie do końca ma 

wiedzę i mówię teraz jak funkcjonuje Oddział Ratunkowy jest problem to jest to macie państwo 

rację tylko kto ten problem powinien rozwiązać dzisiaj? Dzisiaj media o tym trzeszczą bo pan 

prezes powiedział że tak pan jak pan przewodniczący że ktoś tam siedzi na tyle godzin tylko 

przez tyle lat ja już nie mówię historycznie dzisiaj ktoś rządzi no 7 lat Wystarczy chyba nie? 

żeby takie zmiany wprowadzić obowiązki lekarza rodzinnego wypełnia nasz Oddział 

Ratunkowy i wieczorynka i to jest główny powód a pan dzisiaj wiesza tych ludzi za to że muszą 
wykonywać pracę za tych którzy biorą pieniądze za tych ludzi. Bo z katarkiem jeżeli przyjdzie 

nawet z dzieckiem bo wiadomo dziecko jest w takiej sytuacji wydaje nam się że umiera rodzic 

nie jest w stanie tego ocenić a ten jeden lekarz na sorze który ma dwie czy trzy pielęgniarki i w 

danym momencie przyjmuje dziecko ale za chwilę ma kogoś z wypadku a za chwilę ktoś z 

zawałem a za chwilę kogoś jeszcze i on ma do wyboru albo tego Pana znajomego obsłużyć 
żeby pięć sześć godzin nie czekał i zostawić kogoś z zawałem. Oceniać lekarzy , SOR jest 

bardzo prosto. Populizm jest dzisiaj wszechobecny wszyscy na wszystkim się znają od piłki 

zaczynając na lekarzach na służbie zdrowia kończąc . Jeszcze raz podkreślam Ja nie jestem 

obrońcą lekarzy ja widzę wiele złych rzeczy które powinno się rugować. 
 
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - O tych złych rzeczach pan nie mówi. Pielęgniarki 

pan przyprowadza. 

 
Radny St. Martuzalski - mógłby pan nie przeszkadzać ja panu nie przeszkadzałe m. 

Pielęgniarki przyszły same i to jest pana sposób myślenia k toś kogoś komuś coś. To jest 

brzydkie ale nie chcę mocno taki sposób określenie myślenia o innych ludziach. Przyszli lu dzie 

ze szpitala z problemem czy słusznym to jest nieistotne naszą rolą jest pomóc rozstrzygnąć a 

nie atakować że przyszły z problemem miały czelność bo one dużo zarabiają. Dlaczego 

przyszły? Dzisiaj ja powiem dlaczego przyszły ja nie twierdzę że dzisiaj bo ja widzę te różnice 

w płacach tylko w telewizji o czym mówiłem na komisji zapomniał pan albo pan znowu słyszał 

to co pan chciał słyszeć w telewizji wszędzie wszyscy usłyszeli że pielęgniarka będzie zarabiała 

7000 zł. D ostała taki dostały taki angaż te kobiety i na drugi dzień przyszła Kadrowa i wręczyła 

pismo że wypowiada tamte warunki o półtora tysiąca mniej. I w tym momencie jak one miały 

się zachować kto mówi prawdę czy pan prezes w telewizji czy pan Prezes w szpitalu Kto je 

oszukuje. Bo ten mówi że pielęgniarki od dzisiaj będą zarabiały 7000 a pan prezes mówi że nie, 

5 i pół i pan mówi że one mają nie mają prawa walczyć dopytać się nawet o swoje. Pan o 

godziny nie chcę prywaty tu żadnej ustawa o informacjach które mi ktoś panu powiedziałem 

na temat pana przewodniczącego w ten sposób nie staram się nie działać ale Założę się że pan 

też o swoje godziny jak tur walczy tyle ile ile jest stawka musi pan dostać a gdyby panu poniżej 

stawki czy ustawy dyrektor panu wypłacił już by pan mu doskoczył do gardła. Szanowni 

Państwo ja to chciałem powiedzieć jedno jeżeli pan przewodniczący jak zwykle nie pamięta bo 

słyszałem że nic w tamtej kadencji nic nie zrobiłem panowie i panie z przeciwnej strony 

pamiętają jak jak się kłóciliśmy o wiele rzeczy nie nieistotne Ja po prostu protestuje przeciwko 

takiemu stawieniu sprawy bo ja jeżeli się z tym nie zgadzam to stawiam tezę i proszę o dyskusję 
rzeczową a nie na takiej zasadzie że się kogoś opluje Powie się że ktoś komuś coś powiedział 

na ucho i nie szuka się rozwiązań i to słusznie to akurat widzi pan No mogę tu powiedzieć że 

kwestia czytników prowadzenia czy czegokolwiek która będzie w taki sposób kontrolowała 



czas wyjścia ze stanowiska pracy Być może ale to z tym ja dzisiaj się pytam o plan naprawczy 

ja się tak się pytam dlaczego to nie było 4 lata temu 4 lata członek rady nadzorczej on mówi że 

dzisiaj on wszedł do tego szpitala on nie wiedział w ogóle o co chodzi członek rady nadzorczej 

Mało tego w 2011 członek rady nadzorczej i 4 lata robi plan naprawczy o który ja po 

protestowałem państwo żeście to zaakceptowali dzisiaj dlatego mam prawo i obowiązek pytać 
się jakie efekty tego co było tylko słowa zostały w mojej ocenie tak bo dowodem jest to co pani 

starosta i pan przewodniczący dzisiaj powiedział że dzisiaj po 4 latach to trzeba jakieś czytniki 

wprowadzić bo to się rozłazi bo nie ma Komunikacji widzieliście Jaka jest komunikacja między 

pracownikami tego sporu nie powinno macie rację Nie powinno być tutaj A wy akceptujecie to 

że my mamy dzisiaj następny problem oczywiście ja mógłbym się z tego cieszyć bo to jest 

politycznie to to powiedział tak brawo róbcie tak dalej i was wywiozą na taczkach ale mi chodzi 

Naprawdę o tych ludzi o szpital a przede wszystkim o pacjentów o czym zapominamy jeszcze 

jedno na koniec jak Wnioskuję o dodatkowe środki na wydatki bieżące to nie dlatego że 

akceptuję to że się żaden plan naprawczy chociaż prezes łącznie z panią starostą i Zarządem 

twierdzili że po wprowadzeniu planu naprawczego będzie lepiej. Jest lepiej? No chyba wszyscy 

się zgodzą że trudno określić lepiej jeżeli wtedy nie dokładali śmy a dzisiaj musimy na wydatki 

bieżące dokładać i nie ma żadnych konsekwencji z takich działań to ja się teraz pytam Panie 

starosto Ja się pytam ja chcę powiedzieć jedno że jeżeli Wnioskuję o dodatkowe pieniądze na 

to żeby były pieniądze dla nich to nie z troską o pielęgniarki o lekarzy bo ja mam dużo dużo 

mniej od nich i o sobie o siebie się nie martwię no jak zwykle zresztą tylko martwię się o tych 

którzy leżą tam na Oddziale Wewnętrznym gdzie jest 30% paliatywem. Z marła pani doktor 

Lisiecka i nie słyszę na tej sali ani od pana przewodniczącego jest kaplica to już jest spokój że 

ludzie tam leżą i umierają No bo w Jarocinie nie ma innej możliwości. My dzisiaj mamy 

obowiązek przez to że państwo nas okrada dokładać do szpitala Jeżeli chcemy pomagać naszym 

mieszkańcom jeżeli państwo macie po 4 latach wnioski Gratuluję fajnie Cieszę się że chociaż 
tyle że późno dziękuję 
 
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Poukładajmy. Mieliście okazję wysłuchać populizmu 

proszę popatrzeć jak pan rady Martuzalski rozwiązał problem siedzenia na izbie przyjęć po 

kilka godzin ja tak mogę pana porównać do jednej rzeczy jak ja się spóźnię 5 minut w szkole 

to pan dyrektor mi pokazuje tutaj i według pana słów to jest atak na całą oświatę? Przecież to 

do moich obowiązków należy ludzie i ja tylko mówię o obowiązkach, które wynikają a pacjent 

to kim jest to kim on jest według ciebie Panie Stanisławie pan chce mi powiedzieć że codziennie 

ludzie umierają. 
 

Ad. pkt. 15.  

Wolne głosy i wnioski. 

 

Radna M. Bierła - na SOR pacjent nie czeka 6 godzin. Jest tabliczka to się nazywa triaż, gdzie 

segreguje się pacjentów według stanu zdrowia i czas oczekiwania najlżej chorych może trwac 

do 6 godzin. Nie chcę bronić nikogo. Pracuje 34 lata w szpitalu, mamy różnych pacjentów, nie 

mamy podnośników by przełożyć pacjentów, masę papierów, nowy system komputerowy,  

odpowiedzialność, rodziny chciałyby mieć zaopiekowanych pacjentów,  

 

Radny K. Matuszak - mamy system jaki mamy.  

 

Ad. pkt. 16.  
Komunikaty. 

 

 



Ad. pkt. 17.  
Zakończenie obrad. 

 

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

Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 16.10 
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