
Protokół nr LXI/22 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 

odbytej w dniu 29 listopada 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 61 Sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego VI Kadencji. 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 19 członków. 

Obecni: 

1. Tomasz Bandyk 

2. Janusz Barański 

3. Marta Bierła 

4. Agnieszka Borkiewicz 

5. Lidia Czechak 

6. Mirosław Drzazga 

7. Andrzej Dworzyński 

8. Teodor Grobelny 

9. Jacek Jędraszczyk 

10. 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 

Ad. pkt.1.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - 

Otwarcie obrad sesji. 

porządek obrad – przyjęty 

 

Ad. pkt. 2.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - protokół z 60 sesji Rady Powiatu był wyłożony 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 60 sesji Rady Powiatu 

VI kadencji.  



 

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

60 sesji Rady Powiatu” zostało zamieszczone w programie esesja. Proszę o zabranie głosu 

p. Starostę Lidię Czechak. 

 

P. Starosta Lidia Czechak – Panie przewodniczący szanowni państwo radni mają państwo do 

wglądu dwa dokumenty pierwszy sprawozdanie naszego zarządu odbyło się 5 posiedzeń 

zarządu oraz mają państwo do dyspozycji listę spotkań. Ja może tylko krótko powiem że to był 

też miesiąc dotyczący bardzo często naszego szpitala powiatowego w Jarocinie ponieważ 

odbyło się nadzwyczajne posiedzenie konwentu na którym ze względu na trudną sytuację 

finansową szpitali powiatowych 27 szpitali wykazało że będzie pod kreską na 30 które są 

obsługiwane. Była podjęta decyzja o skierowaniu pisma do Ministra Zdrowia w kwestii 

zwiększenia jakby środków przyznanych na szpitale i w roku 2022 i w roku 2023. Decyzja pana 

Ministra dotyczy tylko tych szpitali, została rozpatrzona pozytywnie które realizuj ą ryczałt 

powyżej 108%. Nasz szpital taki ryczałt realizuje więc dopiero w grudniu dowiemy się jaka 

kwota jaka kwota ryczałtu zostanie nam ewentualnie do płacona do roku 2022 oraz będziemy 

też wiedzieli ponieważ ten poziom ryczałtu będzie miał wpływ na finansowanie naszego 

szpitala w roku 2023. Jeżeli uzyskamy jakiekolwiek informacje jaka to będzie kwota to 

oczywiście państwa radnych poinformujemy. Ja prosiłam tutaj nasze biuro promocji aby 

zarówno nasze pismo czyli stanowisko starostów jak i odpowiedź pana ministra była do wglądu 

jakby wszystkich ze względu na to że szpital w ostatnim czasie interesował bardzo wiele osób 

także mają państwo tam do wglądu zarówno pismo które wystosowali starostowie oraz 

dyrektorzy szpitali oraz odpowiedź od pana ministra na nasze pismo w jaki sposób No będzie 

starał się pomóc w pierwszej kolejności tym szpitalom które zrealizowały ryczałt w wysokości 

powyżej 108%. Także takie dokumenty mają państwo do wglądu. Jeżeli są jakieś pytania co do 

sprawozdania to oczywiście bardzo chętnie odpowiem 

 

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

w sprawie przedłożonego sprawozdania ?  

 

Radny St. Martuzalski - Pani Starosto w posiedzeniu 21 listopada jest informacja że na tym 

posiedzeniu był była omawiana wiadomość pisma Strabag o waloryzacji bardzo krótko i 

lakonicznie czy coś w jednym zdaniu o co chodzi o jaką waloryzację? 

 

P. Starosta Lidia Czechak –  Firma firma Strabag zwróciła się do nas ponieważ teraz ustawa 

prawo zamówień publicznych udostępnia umożliwia jakby firmom które realizowały swoją 

inwestycje po wybuchu wojny i ich ceny drastycznie wzrosły czyli były niemożliwe do 

zrealizowania w ramach jakby zysku mogą wystąpić i ubiegać się do takiej instytucji o 

waloryzację tych kwot i my jesteśmy teraz cały czas na etapie jakby negocjacji z firmą Strabag 

czyli no my żądamy od nich przedstawienia pewnych dokumentów świadczących o tych że ta 

waloryzacja im się należy No oni tą waloryzację no też tą kwotę nam no umniej szyli ponieważ 

najpierw o ni ubiegali się o waloryzację całości kwoty później przepisy były bardziej 

szczegółowe dotyczyły już tylko tego etapu po realizacji czyli po wojnie a później no 

wykluczyły też z tego nie wszystkie prace budowlane mogą być objęte jakby waloryzacją teraz 

chyba na grudnia mamy kolejne spotkanie dotyczące jakby po pier wsze jakby kwoty tej 

waloryzacji No tego w jaki sposób bo jest napisane że obydwie strony biorą na siebie jakby 

ryzyko tej waloryzacji także no dzisiaj no nie możemy jednoznacznie stwierdzić jak te 

negocjacje się skończą jeżeli one nie będą za jakby przez firmę Strabag zaakceptowane to firma 

ma możliwość Jakby pójścia do sądu z prośbą o to aby tam dokonał tego sąd wyceny 



waloryzacji na podstawie No wszystkich dokumentów które przedstawiają ewentualnie które 

będą miały wpływ na wysokość tej waloryzacji ostatnia kwota jaką nam proponowali to jest 

około 800.000 zł No czyli na pół to by było wtedy po 400 000 No my byśmy oczywiście chcieli 

żeby ta kwota była No jak najniższa i będziemy No starali się tą waloryzację jeszcze obniżać 

ale mówię to są już tutaj rozmowy No w rozmowach bierze udział reprezentuje również nas 

Pan Wiesiu oraz pan inspektor który akurat realizuje tą inwestycję na tej drodze. Także no jak 

będą już podjęte jakiekolwiek No decyzje ostateczne to oczywiście państwa radnych 

poinformujemy. 

 

Radny St. Martuzalski – Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Ja mam jeszcze jedno pytanie 

czy zarząd czy pani starosta może konkretnie planuje ufundowanie Myślę że z własnych 

środków jakiś Dzwon do jakiegoś kościoła bo ostatnio zauważyłem że takie realizacja takich 

zadań jest czy takich przedsięwzięć w powiecie jarocińskim jest zauważalna. 

 

P. Starosta Lidia Czechak – Oczywiście oczywiście panie radny nie planuję a wszystkie 

dotacje na zabytki to to państwo mają informację jeżeli podejmujemy jakikolwiek Dziękuję 

bardzo 

 

Radny St. Martuzalski – Panie przewodniczący i teraz jedno pytanie do pana z kolei nie 

mogłem brać udział z uwagi na chorobę w pracach Komisji Zdrowia natomiast pamiętamy tutaj 

to pełne zamieszanie odnośnie włączenia się między innymi Gminy Jarocin w problem z 

pracownikami z pielęgniarkami w Szpitalu. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego czy nie 

moglibyśmy również zainteresować się sytuacją w spółce gminnej ZGO czy to się nazywa 

dzisiaj centrum recyklingu bo ja mam sygnały od mieszkańców że z uwagi na podnoszone 

drastycznie ceny za odbiór za odpady komunalne warto by było żeby powiat i pozostałe Gminy 

wypowiedziały się i zapytały Gminy Jarocin czy nie można było w jaki sposób im pomóc. Może 

Pan przewodniczący również by jak idąc ślad em troski z jaką się wykazała pani 

przewodnicząca Gminy rady gminy Jarocin również z naszej strony tutaj w tym zakresie z taką 

inicjatywą wystąpił dziękuję bardzo. 

 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Panie radny bardzo dobry pomysł nie kryję bo skoro 

gmina się pochyla nad naszym niby problemem. My nie mamy problemu ze szpitalem. Jaki 

problem? To że ktoś jest nie zadowolony z pensji to nie jest problem bo ja w szkole u nas jest 

taka zasada jak mnie warunki nie odpowiadają to odchodzę z pracy. Nie ma innej możliwości. 

Jeżeli są długi szpitala to dlatego mówię ale dziękuję za za tą odpowiedź że gmina Jarocin chce 

za nas problemy rozwiązywać 100% właściciela szpitala to nie kryje my też się pochylimy bo 

też mam dużo takich głosów moi drodzy no niestety to ludzie ani premii ani stażowego bida z 

nędzą w gminnych spółkach pensję są golutkie. No ale tam wiadomo u nas są inne zasady że 

można przyjść można się wypowiedzieć ale niestety wiecie sami w gminie inne zasad więc 

dziękuję panie radny Martualski za podpowiedź. Dziękuję Sprawozdanie zostało przez Wysoką 

Radę przyjęte. 

 

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

Rady Powiatu oraz Radnych po 60 sesji Rady Powiatu. Czy ktoś z radnych zabierze głos? 

10 listopada jesteśmy na mszy świętej z okazji Niepodległości tu pani starosta i pani 

wicestarosta mieliśmy przyjemność później w piątek byłem w tym w sobotę Przepraszam w 

Jaraczewie gdzie mieliśmy uroczystość podniesienia flagi tak to tam przypomnę że na rynku w 

Jaraczewie jest maszt ufundowany przez wojewodę bardzo piękna uroczystość druga część była 

przy pomniku Poległych Powstańców tak później mieliśmy jeszcze bieg Niepodległości tutaj 



towarzyszył mi pan wiceprzewodniczący Grobelny z liceum biegło prawie 120 osób do 

Mieszkowa i też tyle to słyszę od organizatorów wszyscy byli nakarmieni zawodnicy to jest 

fajna rzecz biegną prawda i jedzenie tak dalej i tak dalej dużo ludzi się angażuje w to wszystko. 

Później następne mieliśmy miałem w Zalesiu miałem bo z Zalesia jestem też moi drodzy bieg 

Niepodległości i taka mała wioska a przyjechało 120 biegaczy do Zalesie z okazji 

Niepodległości i później jeszcze jedna rzecz taka mała wioska i człowiek z boku popatrzył jaka 

jest integracja Koło Gospodyń Wiejskich puściło tam posiłki pani sołtys placki piekła straż 

pożarna to wszystko biegała mamy własną pielęgniarkę która tego pilnowała ale zobaczcie moi 

drodzy jak ludzie wiedzą że jest coś cyklicznie robione i jak to jest bo w Zalesiu mieliśmy już 

czwarty pod moim patronatem A w liceum 12. Wiele się dzieje i to co cieszy człowieka że tak 

jest ale zauważyłem że dzisiaj aby jedno zdanie dzisiaj już jest duży nacisk na kulturę fizyczną. 

Dużo zwracają właśnie ludzie uwagi młodzi biegacze nie biegacze mamy nie mamy i jeszcze 

jedna rzecz biegła na przykład mama i córka. Kto nie mógł biegnąć to kijki mieli. 

 

Ad. pkt. 5.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Informacja o funkcjonowaniu Domu Dziecka 

i Rodziny „Domostwo” w Górze. Informacja została zamieszczona w programie esesja. Była 

również przedmiotem obrad Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Pan Eugeniusz Urbański Dyrektor placówki prosił o usprawiedliwienie ze względu na 

obowiązki zawodowe. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu informacje przyjęła.  

 

 

Ad. pkt. 6.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego. Projekt uchwały 

radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja.  

Proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Dworzyńskiego, Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

 

Radny A. Dworzyński - Dzień dobry czy jestem słyszalny halo raz dwa czy jestem słyszalny? 

Tak. Jesteś słyszalny. Słyszymy cię. Dobrze dziękuję. Komisja tą sprawą zajmowała się na 

dwóch posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie to było jeszcze w październiku drugie odbywało 

się 15 listopada. W trakcie posiedzenia Skarga złożona przez mieszkańca powiatu jarocińskiego 

na panią Starostę dotyczyła delegacji które były wydawane panu dyrektorowi dps-u i po 

poproszeniu pani starosty o to żeby rzeczywiście dyrektor DPS przygotował zestaw wszystkich 

delegacji od roku 20 16 do 2022 i przeanalizowaniu dogłębnym wszystkich tych wyjazdów 

komisja nie stwierdziła uchybień dlatego też skargę uznała jednogłośnie za bez zasadną takie 

jest zdanie komisji. Dziękuję. 

 

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

Nie widzę. 

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 jednogłośnie. 

 
 

 



Radni Andrzej Dworzyński i Mirosław Drzazga głosowali „za”. 

 

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

rozpatrzenia skargi na Starostę Jarocińskiego. 

 

Wyniki głosowania ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (17) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, 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 (2) Mirosław 

Drzazga, Andrzej Dworzyński 

 

Ad. pkt. 7.  
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 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. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – projekt uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie. 

 

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

Nie widzę. 

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 jednogłośnie. 

 
Radni Andrzej Dworzyński i Mirosław Drzazga głosowali „za”. 

 

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

uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-

2030.  

 

Wyniki głosowania ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (17) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

Borkiewicz, Lidia Czechak, 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 (2) Mirosław 

Drzazga, Andrzej Dworzyński 

 

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

Jarocińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 



Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Jarocińskim na lata 2023- 
2027. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja.  

Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. 

 

P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – projekt uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie. 

 

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

Nie widzę. 

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 jednogłośnie. 

Radni Andrzej Dworzyński i Mirosław Drzazga głosowali „za”. 

 

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

przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Powiecie Jarocińskim na lata 2023- 2027.  

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

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

Borkiewicz, 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 (3) Lidia Czechak, Mirosław 

Drzazga, Andrzej Dworzyński 

 

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 opinie Komisji 

 

Opinie Komisji:  
P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie. 

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 jednogłośnie. 

Radni Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Lidia Czechak, Andrzej Dworzyński, Karol Matuszak, 

Janina Nicke głosowali „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: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 6, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: ZA (13) Janusz Barański, Agnieszka Borkiewicz, Mirosław Drzazga, Teodor 

Grobelny, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Mariusz Stolecki, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU 

(6) Tomasz Bandyk, Marta Bierła, Lidia Czechak, Andrzej Dworzyński, Karol Matuszak, 

Janina Nicke 

 

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 

 

Opinie Komisji:  
P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie. 

 
P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury - projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie. 

 
P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - projekt uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie. 

 
P. T. Bandyk, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska- projekt uchwały 

został zaopiniowany pozytywnie. 

 
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 19 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Radni Lidia Czechak, Andrzej Dworzyński, Janina Nicke głosowali „za”. 

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r. 

 

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

NIEOBECNI: 0 

 

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

Borkiewicz, Mirosław Drzazga, Teodor Grobelny, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, 

Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, 

Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3) Lidia Czechak, Andrzej 

Dworzyński, Janina Nicke 

 

Ad. pkt. 11.  
Interpelacje i zapytania radnych. 



P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Między sesjami w płynęły interpelacje pana radnego 

Stanisława M artuzalskiego zgłoszone już na poprzedniej sesji. Czy w dniu dzisiejszym ktoś 

pragnie zabrać głos lub złożyć interpelację? Nie widzę. 

 

Ad. pkt. 12.  
Wnioski i oświadczenia radnych. Nie widzę. 

 

Ad. pkt. 13.  
Wolne głosy i wnioski. 

P. L. Czechak, Starosta - Ja mam taką serdeczną prośbę. Ponieważ w grudniu chcielibyśmy 

państwa zaprosić na dwie sesje. Jedną sesję byśmy chcieli w połowie grudnia taką bardziej 

czyszczącą jeszcze nie wiemy czy ona będzie zwyczajna czy nadzwyczajna ponieważ cały czas 

wpływają nam wnioski ze szkół dotyczące no głównie dotyczące szkół jeszcze cały czas 

zamknięcia jakby budżetu więc zobaczymy Kiedy ostatecznie te wnioski wpłyną i wtedy byśmy 

zrobili w połowie jakby grudnia taką czyszczącą sesję dotyczącą tegorocznego budżetu a 

później 28 byśmy chcieli państwa poprosić na sesję tą już naszą budżetową także tylko 

informacyjnie tak że po prostu w grudniu byśmy chcieli tutaj zrobić dwie sesje. 

 

Ad. pkt. 14.  
Komunikaty. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady -  Moi drodzy jak co roku radni robią jak ja to 

nazywam zrzutkę na dom dziecka. Taka możliwość będzie do złożenia u pani Ewy naszej tutaj 

odpowiedzialnej za moje biuro. Druga rzeczy bo też było pytanie na temat szlachetnej paczki 

to to zostawiam indywidualnie państwu do wyboru to państwo według swego uznania a tutaj 

zapraszam i te pieniądze wpłyną na dom dziecka w Górze tak. Myślę sobie w każdej chwili już 

będzie można u pani Ewy to składać tak dobrze jeszcze jedna rzecz po 100 zł nie dobrze no i 

jeszcze myślę sobie Moi drodzy jedna rzecz bo tutaj pan przewodniczący Komisji Oświaty 

powiedział znaczy mądrze powiedział dlaczego źle powiedziane zasadnie na temat szpitala co 

to znaczy zostawiamy przeszłość bo to cały czas bujamy bujamy bujamy nie wiem po co. N 

ikomu to nie służy i teraz zaczynamy zastanawiać się problemami tylko współczesnymi od 

dzisiaj załóżmy tak i to nas interesuje i moi drodzy Jakby to miało być tak taka moja propozycja 

jeżeli radni chcą to byśmy to zaakceptowali bo grzebanie w przeszłości nikomu nic nie daje a 

to zawsze mu jakoś do spowiedzi nie jak się wypowiadasz to już grzechu nie masz. 

Ad. pkt 15.  
Zakończenie obrad. 

 

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

Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 16.10 

 

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 

Protokołowała : Ewa Wielińska  


