
Protokół nr LXIII/22 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 

odbytej w dniu 28 grudnia 2022 r. w godz. od 13.00 do 14.30 

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

  

*    *    * 
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - otwieram obrady 63 Sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego VI Kadencji 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 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.  

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. Stanisław Martuzalski 

11. Karol Matuszak 

12. Janina Nicke 

13. Mariusz Stolecki 

14. Hanna Szałkowska 

15. Jan Szczerbań 
16. Michał Urbaniak 

17. Julian Zegar 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Informuję, że Zarząd wniósł autopoprawki do 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023-2030 oraz autopoprawki do projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok  

Ponadto Zarząd Powiatu wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

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 

2023 rok. Projekt uchwał zostanie rozpatrzony jako pkt 23 w porządku obrad. Pozostałe punkty 

zmienią numerację odpowiednio o jeden. 

Czy są jakieś uwagi do porządku obrad?  Nie widzę. Przystępujemy do głosowania za pomocą 
urządzeń elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

Kto jest „za” przyjęciem zmian do porządku obrad? Kto jest „przeciw”? Kto „się wstrzymał” 

od głosu? 

 

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 



Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad 63 sesji Rady Powiatu16 głosami za. 

 

Głosowano w sprawie: porządek obrad.  

 
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, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Stanisław Martuzalski, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan 

Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3)Elżbieta Kostka, Karol 

Matuszak, Mateusz Walczak 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad LXI i LXII sesji Rady Powiatu. 

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

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

Rady Powiatu. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023- 2030. 

6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego. 

7. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju. 

8. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie. 

9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2023- 2030 wraz z uzasadnieniem. 

10. Uchwalenie budżetu powiatu na 2023 rok. 

11. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. 

12. Przedstawienie opinii Komisji Stałych. 

13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: o projekcie budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2023 rok, o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński. 

14. Przedstawienie wraz z uzasadnieniem stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii 

Komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków budżetowych radnych. 

15. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie. 

16. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy 

stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego. 
21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2022 - 

2030. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r. 



23. 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 2023 rok. 

24. Interpelacje i zapytania radnych. 

25. Wnioski i oświadczenia radnych. 

26. Wolne głosy i wnioski. 

27. Komunikaty. 

28. Zakończenie obrad. 

 

Ad. pkt. 2.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - protokół z 61 i 62 sesji Rady Powiatu był wyłożony 

do wglądu w Starostwie Powiatowym, w Biurze Rady – p. 22 w godzinach urzędowania oraz 

udostępniony w programie esesja. Do dnia sesji nie wpłynęły do niego żadne poprawki 

i uzupełnienia. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokoły z obrad z 61 i 62  sesji Rady Powiatu 

VI kadencji.  

 

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

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

p. Starostę Lidię Czechak. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - Szanowny panie przewodniczący szanowni państwo 

radni mają państwo 2 sprawozdania. Pierwsze to jest sprawozdanie całego zarządu mieliśmy 4 

posiedzenia wszystkie tak naprawdę grudniowe posiedzenie to są posiedzenia zarządu w 

większości czyszczące 14 naszych różnych instytucji które no do końca jeszcze zgłaszały nam 

różne poprawki z realizacji budżetu na 2022 rok. Druga to informacja o liście spotkań całego 

zarządu tych zewnętrznych i tych które odbywają się u nas w naszym budynku. Z ważnych 

może jeszcze spraw które No mam nadzieję że będą też rzutowały na rok 202 3 to pozytywnie 

rozpatrzono dwa Nasze wnioski zarówno Domu Pomocy Społecznej jak i Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie Dwa bardzo fajne programy skierowane dla osób 

niepełnosprawnych Myślę że umowa będzie w 2023 i będziemy mogli jeszcze do budżetu jako 

dodatkowy dochód ją wpisać ale póki co to tylko informacyjnie otrzymaliśmy informację o 

pozytywnym rozpatrzeniu naszych dwóch wniosków i o przygotowaniu dokumentów do 

podpisania dwóch nowych umów. Jeżeli mają państwo jakiekolwiek pytania co do zarówno 

listy spotkań jak i co do posiedzeń zarządu t o bardzo proszę o pytania. Sprawozdanie z prac 

Zarządu powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Lista spotkań stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu.  

 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady – Nie widzę. Stwierdzam że Rada sprawozdanie 

zostało przyjęte. 

 

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

Rady Powiatu oraz Radnych po LXI sesji Rady Powiatu. byłem z zarządem drogim na Wigilii 

w domu dziecka mieliśmy okazję tam być druga spotkanie wczoraj mieliśmy na zaproszenie 

Gminy Jarocin bardzo ciekawe spotkanie tu u pani dyrektor w domu właśnie gościliśmy 

wczoraj tak w Kamienicy Kultury dotyczyło powstania wielkopolskiego No i jeszcze 

podpowiem jaka ciekawa rzecz że było spotkanie autora który napisał książkę dobrze mówię 
pani dyrektor? o Powstaniu Wielkopolskim. Między innymi o Wielkopolskim pan Kamil Sobik 

'W drodze do wolności' taki jest tytuł. Jest w Bibliotece na pewno ta pozycja. Znaczy ja powiem 



tylko też ciekawe spotkanie bo książka książką ale jeżeli masz twórcę przed sobą jak to robił 

jak to jest nie żeby to było No bardzo fajne spotkanie. I towarzyszyła mi pani Starosta i żeśmy 

z panem Sobikiem ładnie porozmawialiśmy była jeszcze okazja. Dobrze dziękuję W tym 

momencie Ogłaszam przerwę Komisja Edukacji Kultury za opiniuje projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 oraz autopoprawki. A nie było tego 

na komisji tak? W tym momencie oddaję głos Panu Mirkowi proszę. 
 

Po przerwie. 

 

Ad. pkt. 5.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady – wznawiam obrady po przerwie. Kolejny punkt 

rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023- 2030. Projekt uchwały został 

udostępniony radnym w programie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. Proszę p. Jacka Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - Szanowni państwo jeżeli chodzi o projekt wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu jarocińskiego na lata 2023-20 30 to projekt został przedłożony 

Wysokiej Radzie był opiniowany przez poszczególne komisje został również przedłożony do 

zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w związku z powyższym może 

w takiej już skróconej formie przedstawię najważniejsze informacje o tym projekcie. Projekt 

WPF na lata 2023- 2030 jest następujący i tak jak mówiłem został przedłożony regionalnej 

izbie obrachunkowej w Poznaniu. Jeżeli chodzi o wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o 

finansach publicznych art. 242 to te wskaźniki są spełnione ja przypomnę że chodzi tutaj o tak 

zwaną nadwyżkę operacyjną czyli dochody bieżące muszą być wyższe niż wydatki bieżące 

ewentualnie dochody bieżące powiększone o wolne środki nadwyżkę z lat ubiegłych i tak 

Państwo macie na wykresie ten wymóg ustawy o finansach publicznych jest spełniony w 

każdym roku trwania prognozy począwszy od 23 roku gdzie ta nadwyżka wynosi ponad 

4040000 zł aż do roku 2030 gdzie nadwyżka wynosi ponad 7400000 zł. Mając możliwość 
pokazania państwu prezentacji ja może od razu też przedstawię graficznie jak wygląda ta 

nadwyżka po dokonaniu auto poprawek zostały tutaj naniesione korekty budżetu one dotyczyły 

roku 2023 w którym zmniejszają się dochody powiatu jarocińskiego w związku z tym że 

dochody dotyczące deinstytucjonalizacji DPS wpłynęły w roku 2022 to o taką wartość zostają 
zmniejszone w 2023 roku a stają się one w budżecie 23 roku przychodami ale pomimo to 

również w roku 23 i kolejnych latach prognozy w powiecie jarocińskim odnotowuje nadwyżkę 
operacyjną. Oprócz tego w budżecie i WPF spełnione są też wskaźniki spłaty zobowiązań 
wynikające z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych które dotyczą relacji spłat długu w 

danym roku budżetowym do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań ustalonego dla powiatu 

jarocińskiego i tutaj również spełniamy wskaźniki obsługi zadłużenia w roku 2023 jak też w 

latach kolejnych. Planowane zadłużenie powiatu na koniec roku w kolejnych poszczególnych 

latach w WPFie przedstawia się następująco w roku 2023 wyniesie on o około 16% i potem w 

kolejnych latach aż do roku 2030 związku ze spłatą długu będzie stopniowo się obniżać i 

zredukuje się do poziomu zerowego. Podobna sytuacja będzie dotyczyła zadłużenia powiatu po 

dokonaniu autopoprawki tutaj również nieco ponad 16% i do roku 2030 jak nastąpi spłata 

zobowiązań długu powiatu to zostanie ten poziom zerowy osiągnięty takie zadłużenie warto 

dodać jest bardzo niskie Bo to jest 16% długu do dochodów ogółem w danym roku 

budżetowym. Sytuacja powiatu jarocińskiego jest bardzo stabilna to jest naprawdę minimalne 

zadłużenie. Jeżeli chodzi o poręczenia które są zapisane w projekcie WPF u i będą zapisywane 

w poszczególnych budżetach to macie też państwo przedstawione jak one wyglądają w 



poszczególnych latach. Przypomnę że powiat poręczał od roku 2016 szpitalowi powiatowemu 

w Jarocinie no przede wszystkim kredyty związane z działalnością tej spółki i te poręczenia są 
rozpisane w poszczególnych latach co mamy przedstawione na wykresie. Poręczeń nie wlicza 

się do długo ale przypomnę że obciążają one wskaźniki obsługi zadłużenia zostało nam tych 

poręczeń począwszy od roku 2023 jeszcze 10 milionów złotych Myślę że warto o tym 

powiedzieć ponieważ na wskaźniki w związku z tym że one są porównywane zawsze do 

dochodów budżetu mają wysoki wpływ pozyskane dodatkowe środki mają wpływ na to przede 

wszystkim ilość pozyskanych dochodów i jak ten budżet jest w jakiej jest wielkości. Wystarczy 

porównać rok 2018 w którym to dochody ogółem budżetu powiatu jarocińskiego wyniosły 

nieco ponad 83 miliony złotych a w roku 202 3 to jest już ponad 127000000 zł dzięki temu 

powiat jaro ciński może finansować swoje inwestycje b o pozyskuje na tą na tą na tą realizację 
przedsięwzięć majątkowych dodatkowe środki a jednocześnie No odpowiednio wskaźniki 

zadłużenia też poprawiają się. Tak jak widzimy w ciągu tych 5 lat przyrost dochodów rocznych 

budżetu wyniósł prawie 44000000 zł to jest 53% budżetu. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia 

realizowane w WPFie to w roku przyszłym będziemy kontynuować 16 przedsięwzięć które 

rozpoczęły się w latach ubiegłych to są w większości przedsięwzięcia finansowane albo 

współfinansowane różnymi środkami pozyskanymi przez powiat unijnymi, środkami z budżetu 

państwa, z funduszy rządowych, z polskiego ładu czy pomocy finansowych od gmin. Ten udział 

jest bardzo wysoki i dlatego korzystnie jest tutaj prowadzić poszczególne inwestycje. Szanowni 

państwo Dziękuję bardzo za uwagę jeżeli są pytania do WPFu to proszę bardzo. 

 

Ad. pkt. 6.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - przedstawienie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego. Opinia 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - Szanowni Państwo Powiat Jarociński otrzymał opinie 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 3/ 957/ 208/ 2022 z 12 grudnia 2022 roku w 

sprawie o projekcie wieloletniej prognozy finansowej powiatu jarocińskiego na lata 2023- 2030 

Skład orzekający Rio w osobach przewodniczący Dorota Wierzbicka członkowie Małgorzata 

Łuczak Agnieszka Ząbczyńska działając na podstawie ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych oraz ustawy o finansach publicznych wyraził o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu jarocińskiego projekcie WPFu na lata 2023 -2030 opinie pozytywną bez zastrzeżeń 
Dziękuję bardzo.  

 

Ad. pkt. 7.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju. 

 

Radny K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Komisja Budżetu 

i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2022 r. 

w obecności przewodniczących Komisji stałych pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 

budżetu powiatu na 2023 rok oraz pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023-2030. 

Jednocześnie Komisja podjęła następujące wnioski do projektu budżetu powiatu  

Jarocińskiego na 2023 rok: 

1. Zwiększenie o 100.000 zł środki na ochronę zabytków. Środki zostaną przesunięte 

z kredytu z roku 2022 na 2023 rok. 

2. wniosek radnego Teodora Grobelnego o zwiększenie dofinansowania do 3000 zł dla 

PTTK w Jarocinie na dofinansowanie 61 Ogólnopolskiego Rajdu Mickiewiczowskiego 

do Śmiełowa dla młodzieży. Finansowanie z Rozdziału 92695 z § 4190 na § 4300.  



3. wniosek radnego Teodora Grobelnego o zwiększenie dofinansowania do 1500 zł dla 

PTTK na organizację „Rajdu pod Parasolami" na Ziemi Jaraczewskiej. Finansowanie 

z Rozdziału 92695 z § 4190 na § 4300.  

4. Wniosek Komisji Rolnictwa o uzupełnienie nasadzeń przy drogach powiatowych 

szczególnie przy drodze Wojciechowo - Jaraczewo w ramach budżetu na nasadzenia. 

 

Ad. pkt. 8.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich 

przegłosowanie. Tylko jedno wtrącenie chodzi o za chodzi o sadzenie drzew i jeszcze jedno 

musi być firma która to zrobi to będzie drożej kosztowało nie ma później kto tego podlewać 
jak jest suchy rok to ja widzę No właśnie nie to trzeba dopilnować bo później to wszystko 

i robota idzie na marne. 

 

Ad. pkt. 9.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - głosowanie nad projektem uchwały w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023- 2030 wraz 

z uzasadnieniem. Przystępujemy do głosowania w systemie eSesja. Poddaję projekt uchwały 

Rady Powiatu w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2023-2030 wraz z autopoprawkami pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? 

Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 18 radnych,  

przy 18 głosach „za” podjęła uchwałę. 
 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński oraz radna Janina Nicke głosowały „za”. 

 

Głosowano w sprawie: Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023- 2030 wraz z uzasadnieniem 

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

Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, 
Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3) Lidia Czechak, Elżbieta 

Kostka, Janina Nicke 

LXIII/361/22 

Ad. pkt. 10.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Uchwalenie budżetu powiatu na 2023 rok. projekt 

budżetu powiatu na 2023 przedstawi Pan Jacek Jędrzejak Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 11.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz 

z uzasadnieniem. 

 



P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - Szanowni państwo projekt budżetu powiatu 

Jarocińskiego na 2023 rok też został przekazany wysokiej radzie był Opiniowany przez 

poszczególne komisje został również przekazany do zaopiniowania Regionalnej izby 

obrachunkowej w związku z tym przedstawie może najważniejsze informacje dotyczące tego 

projektu budżetu tak jak mówiłem został pozytywnie zaopiniowany przez RIO za chwileczkę 
tą opinię będę przedstawiał. Pierwotny projekt przewidywał dochody powiatu ogółem na 

poziomie 127700000 zł w tym dochody majątkowe 26000000 tysięcy zł a dochody bieżące 101 

milionów 300 000 zł pierwotne wydatki powiatu na przyszły rok założono na kwotę 138960000 

w tym wydatki majątkowe blisko 42 miliony złotych a Wydatki bieżące 97 milionów 230 000 

zł przychody powiatu na rok przyszły zamknęły się kwotą 14316000 zł Będą składały się z 

pożyczki z pożyczek spłacanych przez spółkę na przyszły rok jest to kwota 316000 zł kredytu 

długoterminowego łącznie w kwocie 10000000 zł oraz przelewów z rachunków lokat 4000000 

zł. Na rozchody przyszłego roku składają się spłata obligacji emitowanych w latach 2015-2017 

kwota 800000 zł spłata kredytu z 2018 roku w wysokości 1860000 zł spłata kredytu z roku 

2021 w kwocie 360000 zł łącznie całe rozchody to kwota 3020000 zł. W związku z powyższym 

w budżecie powiatu jarocińskiego zapisany został deficyt na kwotę 11 296000 zł ten deficyt 

zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym środkami z lokat oraz z wpłatami pożyczek 

udzielonych spółce w latach wcześniejszych. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe są one 

rekordowo wysokie wyniosą ponad 41730000 zł obejmują w szczególności drogi blisko 37,5 

mln zł gospodarka nieruchomościami wykupy gruntów 200 000 zł, zadania w zakresie Geodezji 

i Kartografii 5000 zł, 180 000 zł w zakresie administracji, bezpieczeństwo publiczne 35 000 zł, 

rezerwa Inwestycyjna 200 000 zł, oświata 40 000 zł ,ochrona zdrowia ponad 3 i pół miliona 

złotych i polityka społeczna 65000 zł. Ja może przedstawię też autopoprawki jak one wpływają 
na budżet bo tutaj są też istotne zmiany przypomnę że dochody pierwotnie państwu przedłożone 

w budżecie to była kwota 127660000 zł po dokonanych korektach planu który wynika przede 

wszystkim z realizacji projektów wieloletnich oraz w związku z pozyskaniem nowych środków 

budżet po zmianie po stronie dochodów wyniesie 127080000 zł a zmiany które zostały 

dokonane dotyczą korekty dochodów w zakresie polskiego ładu to jest 4000 zł wzrostu 

dochodów i wydatków z odpłatności to jest kwota 390000 zł, przeniesieniu części środków oraz 

w związku z wpływem środków na wdrożenie deinstytucjonalizacji DPS kwota 830000 zł 

zostaje zmniejszona w budżecie przyszłorocznym i zapisana w przychodach. Projekty 

Oświatowe 170 000 zł też zostają w związku z tym że wpłynęły zostają zapisane w dochodach 

bieżącego roku a w przyszłym roku zmniejszamy dochody i zapisujemy po stronie przychodów 

i pozyskania dotacja 70000 zł z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu łącznie dochody wynoszą po zmianach po autopoprawkach 1270 80000 zł 

struktura dochodów przedstawia się następująco 46% to są subwencje blisko 2 1% to są 
dochody majątkowe i o tym warto wspomnieć bo to jest ponad 25 milionów przede wszystkim 

z polskiego ładu który nam efektywnie wspomaga i finansuje inwestycje które wyniosą ponad 

40 milionów. Dochody z pit-u ponad 12 i pół miliona dochody z citu niecały 1%. Pozostałe 

dochody bieżące Powiatu to jest około 10% i dotacje i środki na zadania bieżące Powiatu to 

jest nieco ponad 10% jeżeli chodzi o auto poprawki w budżecie pierwotnie planowaliśmy 

138960000 zł zostały dokonane drobne korekty w zakresie wydatków które polegały na 

przeniesieniu części wydatków z roku 2022 na rok 2023 i dotyczyły realizacji przedsięwzięć 
wieloletnich oraz rozliczeń tych przedsięwzięć i tak w ramach dróg zwiększenie planu o 10000 

zł w ramach odsetek od kredytów zwiększenie planu o 20000 zł tak rezerwowo chociaż być 
może być może te środki już będą wystarczające rezerwa na inwestycje zwiększenie o blisko 

140 tysięcy zł wkład do projektu dla szpitala 300 000 zł z roku 2022 przenoszone na rok 202 3 

przypomnę że to dotyczy zakupu sprzętu związanego z działaniami covidowymi 300 000 wkład 

własny zapewnia powiat jarociński szpitalowi środki do pozyskania miały być wydatkowane 

realizowane w zeszłym roku zostają przeniesione na rok 23. Przebudowa szpitala podobnie 



przesuwana jest kwota prawie 24 00000 zł z roku 22 na 23. Zwiększenie planu wydatków w 

DPS o dochody z odpłatności pensjonariuszy 390 000 zł. Przesunięcie środków w zakresie 

deinstytucjonalizacji dps-u 3 70000 zł. Projekty oświatowe 10000 zł, ochrona środowiska 

70000 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych środków, ochrona zabytków 100 000 zł W 

związku z decyzją komisji i przesunięcie w zakresie kultury fizycznej to przypomnę to było to 

15000 zł. Łącznie po auto poprawkach budżet po stronie wydatków wyniesie 142850000 zł w 

tym wydatki majątkowe będą stanowić kwotę blisko 45 milionów złotych No rekordowa 

wartość tutaj 2 historii powiatu począwszy od 99 roku jeszcze takich wydatków powiat nie 

miał. Ponad 30% ogółu stanowią właśnie wydatki majątkowe. Natomiast wydatki bieżące będą 
stanowiły niecałe 100 mln złotych w zakresie struktury wydatków blisko 50% to są 
wynagrodzenia wydatki majątkowe ponad 31% wydatki statutowe czyli utrzymanie jednostek 

12% dotacje na zadania bieżące 3% świadczenia dla osób fizycznych blisko 2% programy 

unijne 2% obsługa długu niecały 1% i poręczeń nie przewidziano w budżecie one są zapisane 

jako wkłady do spółki. Jeżeli chodzi o przychody powiatu na rok 2023 to z kwoty 14 320000 

zł zostały zwiększone do kwoty 18800000 zł. Wynika to przede wszystkim z tego że powiat 

realizuje wiele przedsięwzięć wieloletnich na styku dwóch lat budżetowych i dlatego 

odpowiednio środki są przenoszone między poszczególnymi latami i zasilają rok 2023. Kredyt 

w roku 22 nie będzie wykorzystany w wysokości 320000 zł zostaje przesunięty na rok 23 

dlatego zwiększenie przychodów. Przelewy z rachunków lokat zostają przesunięte z roku 22 na 

rok 2023. Przypomnę że dotyczą szpitala te 300 tysięcy i blisko 2400000 zł dotacji które nie 

będą realizowane w zeszłym roku w tym bieżącym roku będą przesunięte na rok 23. Środki 

unijne które powiat które wpłynęły na rachunek budżetu w zeszłym roku i będą stanowiły 

przychody przyszłego roku to jest prawie 1,5 mln złotych. Łącznie przychody na rok 23 to jest 

kwota 18800000 zł. Jeżeli chodzi o deficyt budżetu powiatu na rok 23 pierwotnie było to 

11296000 zł po auto poprawkach ten deficyt się zwiększa poprzez przeniesienie wydatków z 

22 roku zwiększy się do blisko 16 milionów złotych. Nadwyżka operacyjna w roku przyszłym 

również zostanie zapisana, zrealizowana o tym mówiłem w przypadku WPFu spełniamy 

wymogi ustawowe. Przed auto poprawkami było to 4040000 zł po auto poprawkach blisko 2,5 

miliona złotych jeżeli by to powiększyć jeszcze wolne środki O czym mówi ustawa to będzie 

to ponad 4 230 000 zł Szanowni państwo największe wydatki inwestycyjne które powiat będzie 

realizował w przyszłym roku czyli budowa drogi wewnętrznej do Zespołu Szkół 

ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie po przetargu jest to kwota 13700 00 zł przypomnę środki 

pozyskane z rządowego funduszu Polski ład przez powiat jarociński realizacja w przyszłym 

roku. Droga Żerków Bieździadów kontynuacja wydatków w przyszłym roku. Te 1,5 mln zł to 

już są środki powiatu ponieważ w pierwszej kolejności w poprzednich latach płaciliśmy 

środkami pozyskanymi. Kolejna droga dotyczy drogi Panienka - granica powiatu kwot a 

1320000 zł i tutaj też jest kontynuacja i finalizowanie inwestycji. To panie skarbniku nie 

kontynuacje  tylko to są te drogi o której ubiegamy się z funduszu dróg samorządowych nie 

Żerków Raszewy to będzie za chwileczkę. To są nasze wkłady które musieliśmy pokazać 
ubiegając się o te środki. Tak rzeczywiście to jest jeżeli mówimy o drodze tak droga Panienka- 

granica powiatu tak to jest w kład powiatu zabezpieczony. Droga Zalesie Osiek po przetargu 

kwota 4630000 zł. Środki pozyskane z rządowego Funduszu Rozwoju dróg no i droga Żerków 

Raszewy Komorze w przyszłym roku to blisko 3000000 zł jeszcze do realizacji tej inwestycji. 

Do budowa chodników 2000000 zł rządowy fundusz Polski ład program inwestycji 

strategicznych, do budowa ścieżek rowerowych kwota 9060000 zł, do budowa ścieżek łączna 

wartość 5 i pół miliona w roku 2023 to kwota 2900000 zł. Droga Kotlin Wilcza oraz Radlin 

Radliniec łączne nakłady 11770000 zł również pozyskane z rządowego funduszu Polski ład. 

To jeszcze nie wszystko Szanowni państwo jak zapewne wiecie w roku 2023 nastąpi 

rozstrzygnięcie kolejnych Naborów i konkursów co z pewnością przyczyni się do wzrostu 

nakładów inwestycyjnych. Mówiliśmy o tych dwóch drogach tak jak pani starosta wspomniała 



wkład własny jest zabezpieczony Mamy nadzieję że uda się również na te drogi na te dwie 

drogi uda się pozyskać Dodatkowe środki W związku z powyższym z pewnością wzrosną 
nakłady inwestycyjne. Na Szpital Powiatowy w Jarocinie w 23 roku zabezpieczono wkłady do 

spółki 1816000 zł dotyczy to spłat długu szpitala oraz 4111000 zł na kontynuację przebudowy 

szpitala przy udziale środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego oraz 300 00 jako dotacja 

na wkład własny do zakupu doposażenia sprzętowego łącznie jest to 6230000 złotych. 

Szanowni państwo podsumowując budżet można powiedzieć że jest to największy budżet w 

historii powiatu od 99 roku również najwyższe nakłady i inwestycje w budżecie będą stanowiły 

ponad 31% wydatków najwyższa jest również ilość pozyskanych środków zewnętrznych 

przede wszystkim Polski ład ponad 25, 3 mln zł przy nadal bardzo relatywnie niskim zadłużeniu 

powiatu które wyniesie ponad 16% dochodów na koniec planowanego roku i tutaj mamy nasze 

inwestycje w skali graficznej blisko 45 milionów złotych. Tak jak widać dotyczą one można 

powiedzieć całego zakresu działalności powiatu nie tylko drogi ale też bezpieczeństwo 

publiczne oświata wydatki w administracji ścieżki rowerowe ekologia i szpital. Bardzo dziękuję 
za uwagę jeżeli są pytania to bardzo proszę. 
 
Radny T. Grobelny – jedno pytanie, ale nie wiem czy do pana Skarbnika czy już są planowane 

kolejne projekty dróg bo tutaj nie widać w tych kwotach Jeśli tak to bardzo bym prosił które i 

gdzie. 

 

P. L. Czechak, Starosta - To znaczy mamy na ukończeniu  jeszcze projekt znaczy jeżeli chodzi 

o projekty które nie zostały nam jeszcze oddane to jest projekt drogi Gola Jaraczewo 

Niedźwiady ten projekt jeszcze do nas nie wpłynął tam prosił wykonawca o wydłużenie jakby 

terminu aha ze względu na Wody Polskie to teraz wiem jakie było uzasadnienie jakby tego to 

tego projektu jeszcze nie mamy. Teraz mamy rezerwę jakby inwestycyjną na kolejne projekty 

chcielibyśmy oczywiście żeby one dotyczyły wszystkich naszych gmin ale to myślę że już będą 
państwo radni decydować No które drogi będziemy w dalszej kolejności realizować nie wiemy 

czy to będą czy będzie prędzej robiony nabór na polski ład wtedy nie wymagamy w ogóle 

projektów tylko Projekt może stanowić koszt całej inwestycji więc w tym momencie kiedy te 

projekty są coraz droższe No bo te projekty no już kosztują nas prawie 100000 zł więc wtedy 

jeżeli będzie prędzej uruchomiony Polski ład to nie będziemy przy inwestycjach mieli 

wymaganego tego jakby projektu No i będą realizowane kolejne jakby inwestycje jeżeli będzie 

to fundusz dróg samorządowych który jest realizowany na koniec roku No to będziemy musieli 

zlecić jakby no nowe projekty także myślę że ruszy na nowo jakby machina tych wszystkich 

naszych projektów. No jeszcze na chwilę obecną niestety nie wiemy ani Kiedy będzie nabór z 

funduszu dróg czekamy m y zamierzaliśmy też remontować taki poważny remont zrobić na 

dwóch naszych najgorszych drogach to jest akurat Wyrębin Rusko To jest nasza najgorsza 

jakby droga jeżeli chodzi o ubytek oraz Kadziak Tarce bo jeżeli chodzi o remonty to remonty 

mogą dotyczyć tylko jakby wyrównania nie przebudowy nie możemy nic na tej drodze 

zmieniać ale mamy prawo jakby tą drogę zalepić i wyrównać taką zrobić jakby nakładkę ale 

niestety nie uruchomiono jeszcze tego naboru więc też nie wiemy jakie będą warunki ubiegania 

się o te dotacje dlatego napisaliśmy że w 2023 liczymy również na nowe nabory i że uda nam 

się pozyskać tutaj na jakieś inwestycje tak jak Państwo wiedzą będziemy też się ubiegać na 

wiele inwestycji dotyczących zabytków zarówno jeżeli chodzi o dotacje dla obiektów 

sakralnych, dotacje dla obiektów nie sakralnych będziemy się ubiegać również o dotacje na 

remont w domu naszego Domu Dziecka w Górze którego dach wymaga remontu, mamy zamiar 

też zabezpieczyć ruiny nasze które są przy dworku do czego zobowiązał nas konserwator jeżeli 

chodzi o DPS w Kotlinie to są te najbardziej pilne do realizacji inwestycje. Jeżeli uda nam się 
pozyskać te środki to będziemy będzie super bo to jest 98% aż całkowitej wartości jakby dla 

każdego zadania. Wniosków możemy złożyć kilka więc oczywiście będziemy się ubiegać w 



każdym możliwym będziemy składać maksymalną jakby tą liczbę wniosków żeby otrzymać 
jak największe tutaj wsparcie. No w przyszłym roku wiemy że ruszą na nowo też trzy programy 

to są programy budowy dróg. Już nie mówię o tych co już tutaj jakby czekamy na oficjalny 

jeszcze podpis pana premiera bo nasz wniosek już jest na liście jakby rankingowej i przeszedł 

wszystkie już komisje ale no dopóki nie ma podpisu pana premiera nie Możemy informować o 

otrzymanym jakby wsparciu ale na pewno będzie uruchomiony bo to już wiemy nowy nabór 

na fundusz dróg samorządowych ten z którego teraz dostała Panienka i Bieździadów będą 
uruchomione również chodniki to tak jak No mamy co roku w zwyczaju w każdej gminie 

Postaramy się zrealizować jedną inwestycje jeżeli chodzi o chodnik z bezpiecznym przejściem 

ponieważ nie będzie już samego programu bezpiecznych przejść tego już nie ma z tego się już 
rząd wycofał. Uznali że tych bezpiecznych przejść już jest tyle że teraz połączono ten program 

wraz z budową jednocześnie tego przejścia musi nastąpić budowa chodnika lub ścieżki 

rowerowej. Nie może być budowane samo to przejście ale my tutaj i tak jesteśmy jednym z 

rekordzistów jeżeli chodzi o skalę kraju chyba Gostyń kiedyś sprawdzałam nas przebił drudzy 

byliśmy w kraju jeżeli chodzi o ilość tych zrobionych przejść dla pieszych które udało się 
jakbym pozyskać te środki także wykorzystaliśmy dobry moment no i czekamy na nabór 

właśnie tam gdzie jest remonty tylko tam są no szczególne wymagania jeżeli chodzi o te drogi 

które mogą wymagać remontu one nie mogą wymagać żadnej przebudowy Czyli nic nie można 

dodatkowego to nie są chodniki to nie są krawężniki to jest tylko nakładka z lepieniem jakby 

dziur i jeszcze będą No będę będzie decyzja jakby ilość kilometrów na których te dziury się 
znajdują więc to jest jeszcze wszystko no będzie wymagało tutaj przez nas no sprawdzenia i 

analizy ale myślę że w tym roku jak to uruchomią to jeszcze no liczymy na to bo podobno 

powiaty mają mieć jakby z automatu przyznane jakby 2 takie dofinansowania na takie remonty 

No czym droga będzie gorsza tym więcej punktów dostaniemy powiem tak nieładnie to w tym 

kierunku po prostu idzie no nasze drogi jeżeli chodzi o nasz powiat są w bardzo dobrym stanie 

w stosunku do innych powiatowych dróg to wiemy po objazdach różnych tutaj z urzędu 

wojewódzkiego czy różnych innych wizytacji więc oprócz tych dwóch dróg no większość dróg 

niestety nadaje się u nas do przebudowy czyli tak naprawdę to o co wnioskują szczególnie 

państwo radni czyli do budowa chodników ścieżek rowerowych zatoczek przejść a tam nie 

może być nic więc to są troszeczkę inne warunki jakby dotyczące jakby pozyskania tych 

środków ale oczywiście będziemy się ubiegać o każde no dofinansowanie. Też chciałam bardzo 

pochwalić tutaj pana Skarbnika za jednocześnie za budżet ale też za to że jesteśmy mamy 

bardzo ambitny budżet a jesteśmy bardzo bezpieczni pod kątem takim że mieliśmy ostatnio 

spotkanie tutaj takie szkolenie z panem marszałkiem Pan marszałek powiedział że te samorządy 

które mają małe zadłużenie i mają środki na ten wkład własny No będą mogli od już pierwszego 

kwartału realizować Wiele projektów unijnych ponieważ jak to państwo wiedzą do 

Wielkopolski już KPO wpłynęło ono jest właśnie teraz dzielone przez pana Marszałka więc 

jeżeli będziemy bezpieczni jeżeli chodzi o A nasze finanse są bezpieczne będziemy się mogli 

ubiegać o wiele programów które uruchomi również Pan marszałek tam dofinansowanie dla 

samorządu będzie sięgało 70% my będziemy musieli zabezpieczyć 30% tam będzie ekologia 

tam będą drogi ścieżki rowerowe ale też No na pewno wejdziemy kolejny raz w różne programy 

Oświatowe bo te programy Oświatowe pozwalają nam też remontować i zakupywać tak jak 

Państwo wiedzą wiele wyposażenia w naszych szkołach właśnie pochodzi z tych środków jakby 

unijnych także my tu obiecujemy ze swej strony Jako zarząd że zaraz jak będą uruchamiane 

jakieś nabory to Oczywiście będziemy aplikować o te środki mamy tutaj ten wentyl 

bezpieczeństwa pan skarbnik tutaj bardzo o te finanse nasze dba że mamy to zadłużenie Nie 

ukrywam na bardzo niskim poziomie jak na powiat i myślę że no ambitny jakby projekt budżetu 

ale no są środki na sfinansowanie tego wszystkiego. 

 

 



Ad. pkt. 12.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Przedstawienie opinii Komisji Stałych. 

 

Radny Tomasz Bandyk, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - panie 

przewodniczący Wysoka Rado Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
Radny Mirosław Drzazga, Przewodniczący Komisja Edukacji i Kultury - panie 

przewodniczący Wysoka Rado Komisja Edukacji i kultury pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały 

 

Radna Marta Bierła, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
Przewodniczący Wysoka rado Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały dziękuję 
 
Radny Karol Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Panie 

Przewodniczący Wysoka Rado tak jak już mówiłem Komisja Budżetu i Rozwoju pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały wraz z wnioskami. Dziękuję 
 

Ad. pkt. 13.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Przedstawienie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej: o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok, o możliwości 

sfinansowania deficytu przez Powiat Jarociński. Opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - Szanowni państwo powiat jarociński otrzymał opinię 
regionalnej izby obrachunkowej w Poznaniu z 12 grudnia bieżącego roku nr 3 łamane przez 

952 przez 208 łamane przez 2022 w tym samym składzie co uprzednio uchwała jest w sprawie 

opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu jarocińskiego na rok 2023 i opinia jest 

pozytywna macie ją też państwo załączoną bez zastrzeżeń i druga opinia dotyczy możliwości 

sfinansowania deficytu przez powiat jarociński to jest uchwała RIO numer 3 łamane przez 951 

przez 702 łamane przez 2022 z 12 grudnia bieżącego roku w tym samym składzie po dokonaniu 

analizy projektu budżetu powiatu jarocińskiego na 2023 rok oraz projektu WPF wyraża się 
opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu tą opinię też macie załączoną wraz z 

uzasadnieniem Dziękuję 
 

Ad. pkt. 14.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Przedstawienie wraz z uzasadnieniem stanowiska 

Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i 

wniosków budżetowych radnych. 

 
P. L. Czechak, Starosta Jarociński – Szanowni państwo radni na posiedzeniu w dniu 

7 grudnia Zarząd Powiatu jarocińskiego zapoznał się z pozytywną opinią komisji stałych rady 

powiatu jarocińskiego w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2023 na posiedzeniu w dniu 

19 grudnia Zarząd Powiatu jarocińskiego Zapoznał się z uchwałami składu orzekającego 

regionalnej izby obrachunkowej w Poznaniu wyrażających pozytywną opinię dotyczącą 
projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu jarocińskiego na lata 2023- 2030 oraz 

projektem budżetu powiatu na 2023 rok zarząd szczegółowo przeanalizował wszystkie uwagi 

RIO i te które były drobne uwagi zostały w autopoprawkach to ustalenia wieloletniej prognozy 

finansowej powiatu jarocińskiego państwu zaproponowane. Poniżej mamy odniesienie się do 

wszystkich wniosków radnych. Radni którzy składali do nas wniosków to jest przewodniczący 



rady pan Jan Szczerbań, pan Teodor Grobelny, pani Janina Nicke, pani Elżbieta Kostka. 

Większość z tych wniosków to są wnioski inwestycyjne które możemy uwzględnić tylko w 

momencie kiedy będziemy wiedzieli że będą wpływały jakiekolwiek nowe projekty lub nowe 

tutaj możliwości sfinansowania jakby tych wniosków ale chciałam tutaj teraz tak Ponadto na 

komisji budżetu i rozwoju w dniu 5 grudnia zostały zgłoszone cztery wnioski to jest to 100 000 

zł środków na ochronę środowiska zarząd zaakceptował ten wniosek pozytywnie wniosek 

radnego Teodora Grobelnego o zwiększenie dofinansowania na organizację 2 rajdów również 
został przez zarząd zaopiniowany pozytywnie później był wniosek z komisji rolnictwa 

dotyczący uzupełnienia dodatkowych nasadzeń. On również tutaj była możliwość finansowania 

tego zadania więc został rozpatrzony pozytywnie Zarząd Powiatu rozpatrzył wic pozytywnie 

wszystkie wnioski komisji budżetu i rozwoju Propozycje te zostały państwu przedstawione w 

formie auto poprawek jednocześnie zarząd liczy na to że uda nam się również pozyskać środki 

na zabytki jeżeli chodzi o Polski Ład i wtedy te środki które państwo prosili o ich zwiększenie 

mogą stanowić nawet dodatkowy koszt jakby wkład do tej realizacji tych wszystkich projektów 

W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie projekt budżetu na rok 2023 wraz z 

autopoprawkami zaakceptowany mi przez zarząd i bardzo proszę państwa radnych o ich 

uchwalenie. Dziękuję 
 

Ad. pkt. 15.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich 

przegłosowanie. Autopoprawki stanowią załącznik nr  7 do protokołu. Czy ktoś zabierze głos? 

Nie widzę.  
Poddaję autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2023 rok pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych autopoprawki zostały 

zaakceptowane. 

 
Głosowano w sprawie: zatwierdzenie autopoprawek do projektu budżetu na 2023 rok.  

 

Wyniki głosowaniaZA: 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, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2) Elżbieta 

Kostka, Mateusz Walczak 

 

Ad. pkt. 16.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 
Radny T. Grobelny - ja proszę o zgłoszenie stanowiska klubu bo przed takim głosowaniem.  

 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady – Nie musi być. Stanowiska klubów przy absolutorium 

było chyba Panie Teodorze ja nie widzę problemu żeby tam pan swoją sugestie powiedział 

także radny może tak No bo jest dyskusja w tym momencie przed głosowaniem to proszę panie 

Teodorze dwa-trzy zdania. 



Radny T. Grobelny - chyba że trzy. Tak chyba że trzy zdania nie bo to wypadałoby jeszcze 

też zaprezentować stanowiska poszczególnych klubów tak sądzę tak przed takim ważnym 

głosowaniem Jakim jest projekt budżetu na rok 202 3 rok i w związku z powyższym tutaj 

Oznajmiam i Zarządowi i wszystkim radnym że będziemy głosowali za przyjęciem tego 

budżetu z tym w tym kształcie który przedstawił zarząd przedstawił nam skarbnik prawda 

Jedynie co możemy jeszcze dopowiedzieć że troszeczkę nas niepokoi małe środki na 

utrzymanie bieżące dróg bo ja porównywałem jeśli chodzi o te wskaźniki przyrostu budżetu w 

stosunku do tamtego roku to jeszcze cały budżet Wzrasta mniej więcej około 17% prawda to 

jeśli kwoty przeznaczone na utrzymanie dróg No tutaj są trochę niepokojące niskie bo musze 

10% mamy na wydatkach zwiększone. muszę pani starosto powiedzieć że jeśli chodzi o to 

utrzymanie dróg to to się troszkę gorzej przedstawia mianowicie usługi remontowe było 735 w 

2022 a jest 88 czyli wzrost troszeczkę niski bo do mnie usługi pozostałe na drogach to było1. 

575.000 jest 1. 955.000 Prawda czyli to też nie jest dużo przy takim dużym pan i widzę a pan 

zawsze coś chce do powiedzieć ale za chwilę. Aha dobrze proszę państwa n o i oczywiście 

naszych radnych również niepokoi jak zwykle pan Dworzyński zawsze coś chciał powiedzieć 
ale za chwilkę ale też niepokoi nas no sytuacja szpitala gdzie musimy zawsze dokładać I to jest 

też niepokojące To są te dwa punkty takie troszeczkę nas niepokoją i absorbują naszą uwagę 
poza tym zastrzeżeń tutaj już większych co do tego nie mamy o projektach było już powiedziane 

i w związku z powyższym Jeszcze raz powtarzam PSL jest za tym budżetem. 

 
Radny J. Zegar - Bardzo dziękuję proszę koniecznie powiedzieć żeby nie przedłużać żeby nie 

przedłużać tutaj zauważyłem że nawet pani starosta w swoim sprawozdaniu do budżetu nawet 

nie wykazała że my jako klub ziemi jarocińskiej złożyliśmy wniosek do budżetu nie czytała 

pani No można na nagraniu można to sprawdzić no ale takie tam wąteczki małe pani 

wyczytywała a takiej drogi poważnej jak jest droga Siedlemińska pani w ogóle nie wymieniła 

co było do budżetu złożone przez nasz klub i czekamy wszyscy na pewno cała społeczność bo 

prawie 10000 mieszkańców za tą ulicą czeka dlatego nie chcemy zabierać dużo głosu bo jako 

opozycja widzimy że omijacie te nasze wszystkie wnioski złożyliśmy wniosek na kościół tak 

samo bezimiennie jest wszystko żeby jak opozycji nic nie dopomóc dlatego za głosujemy ZA 

ale jako klub widzimy zachowanie i tak dalej dziękuję bardzo. 

 
Radny M. Stolecki, członek Zarządu Powiatu - Szanowni państwo jak państwo widzieli na 

prezentacji przedstawionej przez pana Skarbnika tak naprawdę dochody i wydatki będą w tym 

roku rekordowe Będziemy na pewno Jeżeli wszystko zrealizujemy w przyszłym roku będziemy 

mogli się pochwalić realizacją rekordowego budżetu i to na pewno przemawia Szanowni 

państwo za tym żeby zagłosować jednomyślnie nad budżetem ten budżet był długo 

opracowywany tutaj bardzo duża rola pana skarbnika Jako zarząd serdecznie panie Jacku 

dziękujemy że ten budżet pan zawsze tutaj nam odpowiednio spina tak jak pan skarbnik 

wspomniał że zadłużenie nasze jest bezpieczne. Myślę że wiele samorządów gminnych czy 

Powiatowych może się wzorować na tym naszym budżecie więc jako przedstawiciel klubu 

Prawa i Sprawiedliwości na pewno nasz klub jednogłośnie zagłosuje za przyjęciem tego 

budżetu na rok 2023 Dziękuję.  
 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Moi drodzy ja tylko pozwolę sobie w innej materii 

Pierwszy raz takie coś jest nie że z jednej strony droga Zalesie Osiek jest zrobiona powinien się 
człowiek cieszyć a okazuje się że jest kopalnia żwirowni gdzie nasze drogi rozjeżdżają w pył. 

Na nagraniu mam było pokazane jak firma po interwencji naszej wyrównuje pobocze i tak dalej. 

Pojechał po asfalcie, następnie do łychy wody leją i taj hamują. Pani Katarzyno pani 

wicestarosto ja złożyłem do Wiesia filmik to musi być stałe czyszczenie samochodu bo cała 

zawartość jest u nas na drogach naprawdę. Słuchajcie okna umyte już nie, bramy opryskane. 



Jak rolnik wywiózł obornik i nie wyczyścił dostał mandat. A firma tak bogata to ni może tak  

być, nie wiem kary jakieś. Policja była. No to za mało to musi być stały nie bo inaczej to my 

się nie pozbędziemy problemu. Jeszcze takie jedno zdanie dosłownie na temat szpitala. Cieszę 
się Pamiętam jak żeśmy rozmawiali i pani starosta powiedziała na temat szpitala że my 

realizujemy chodzi o nasz stosunek do szpitala prospołeczny. Co to znaczy. Bierzemy 

wszystkich pod uwagę pracowników szpital nie tylko lekarzy wszystkich i to jest jedna z 

większych firm i cieszę się że wśród nas nie ma takiego żeby robić prawda 100 200 ludzi 

zwolnić nie Wyrównamy wskaźniki ja powiem o sobie ja pod tym się nie podpiszę w tych 

trudnych czasach kogoś zwalniać żeby pracy nie miał to co innego jak już mają jakieś środki 

do życia nie to nie dyskutuję załóżmy wiek emerytalny inne te rzeczy to tak wygląda i jeszcze 

jedna rzecz. Czy mogę panie Jacku to powiedzieć rozmawialiśmy tutaj na chwilę mogę tak? o 

co chodzi jednak w tej chwili stwierdzamy to jest moje zdanie że za daleko idziemy z tymi 

kontraktami lekarskim nie chodzi o to umowę o pracę kontrakt co to jest przychodzę dwie 

godziny drzwiami trzasnę i mnie nie ma w czym on ten szpital jest wyłączony jak Umowa jest 

inna to jest firma tak usługi i później co mamy to co mamy po południu nikogo nie ma 6 godzin 

się czeka w poczekalni bo ja telefonów mnóstwo dostaję gdzie lekarza znaleźć nie On jest 

czysty Dlaczego kontrakt 4 godziny prawda mi się wydaje nie wiem na ile pani starosto 

możemy ale dwie rzeczy rewizję tego jakieś zapis pani może jako właściciel zrobić i druga 

rzecz Osobiście jeszcze bowiem wspomina będę powielał wniosek niby na początku 

zachowałem jaki monitoring karta ma być wchodzi do szpitala Ja do kompetencji nikomu się 
nie mieszam chodzi o sprawy pieniądza ja nikomu nie wierzę to jest taka Pokusa Jeżeli to nie 

jest sprawdzane przy takich wydatek jak się jest Proszę zobaczyć 100 zł na godzinę albo 150 

na godzinę dwie godziny więcej to jest 300 zł no właśnie No oby no właśnie no i teraz państwo 

widzicie I to musi być monitorowane nawet przy sprzeciwie pana prezesa co mnie to interesuje 

właściciel rada daje do zarządu właściciel zdecyduje A my za dużo za dużo rozmawiamy i to 

taki mały minus to to się przenosi ze szpitala. Zarząd jako właściciel nie dyskutuje wyznacza 

proszę to zrobić i najważniejsze co jest pytanie do kiedy do kiedy No kiedyś tam spotkanie 

zrobimy jak kiedy dlatego mówię to to trzeba zrobić. Nie bo inaczej to moi drodzy jeszcze jedna 

rzecz to muszę dodać zwróciłem się do pani starosty jako właściciela Rozmawiałem z panem 

prezesem to był że żadnych podwyżek już lekarskich nie przewiduje wszystko w grudniu jest 

zajęte a jeszcze zapytam o jedną rzecz. Co zrobimy jak pan prezes to zrobi w mojej ocenie 

trzeba odwołać, bo nie dotrzymuje słowa. W mojej ocenie ja nie, mimo że jest moim kolegą nie 

będziemy dyskutować taki jest moje zdanie nie ma bo człowiek który się powiedzmy tam 

między wierszami ktoś mnie wprowadza w taką sytuację to to nie. Dobra tyle Dobra ktoś 
jeszcze chce głos zabrać? Nie widzę. Przegłosujemy projekt tak Kto z państwa radnych jest za 

przyjęciem projektu budżetu? Moi drodzy Miło mi zakomunikować za przyjęcie budżetu 17 

radnych wstrzymuje się 1 przeciw 0 brak głosu 1 no pozwolicie że w imieniu rady Moi drodzy 

do zarządu złożę życzenia za cały powiedzmy ten budżet który naprawdę wiedziecie sami . 

dobrze tak jeszcze jedno też to muszę powiedzieć czy w podziękowaniu sposób szczególny 

dziękuję pani Katarzynie wicestaroście żeby dopłacić drogę w Zalesiu to pani Katarzyna 

jeździła do mego burmistrza dziesiątki razy. Nie nie nie. Dlatego dziękuję. Poczekajmy niech 

da najpierw. No właśnie uwaga Panie Jacku też dziękuję. Naprawdę Kawał dobrej roboty. 

 

Poddaję projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok 

pod głosowanie. 

Kto z Państwa radnych jest „za” przyjęciem projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku. 

Dziękuję bardzo. Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”? Dziękuję bardzo. 

Stwierdzam, że Rada Powiatu Jarocińskiego w obecności 17 radnych,  

jednogłośnie podjęła uchwałę. 



Głosowano w sprawie: Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 
Wyniki głosowania ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

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

Borkiewicz, Lidia Czechak, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan 

Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Stanisław Martuzalski BRAK GŁOSU (1)Elżbieta Kostka 

 
P. L. Czechak, Starosta - Bardzo dziękujemy państwu radnym staramy Postaramy się ten 

budżet zrealizować jak najlepiej. Dziękuję. Cieszę się że uchwała została przyjęta. 

LXIII/362/22 

Ad. pkt. 17.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2023 

rok. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

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

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czy ktoś jeszcze zabierze głos? Nie widzę. Poddaję 
projekt uchwały pod głosowanie. 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 elektronicznym brało udział 16 radnych. 

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

planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok. 

 

Wyniki głosowaniaZA: 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, Stanisław 

Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, 

JanSzczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3)Agnieszka Borkiewicz, 

Elżbieta Kostka, Mateusz Walczak 

LXIII/363/22 

Ad. pkt. 18.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok. Projekt uchwały 

radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 9 do protokołu. Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o 

opinię Komisji 

 



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

planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok. 

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

NIEOBECNI: 0 

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

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

Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan 

Szczerbań, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian ZegarBRAK GŁOSU (2)Agnieszka 

Borkiewicz, Elżbieta Kostka 

LXIII/364/22 

Ad. pkt. 19.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na 

2023 rok. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu 

uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji 

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

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok. 

 
Wyniki głosowania 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, Stanisław 

Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan 

Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (3) Agnieszka Borkiewicz, Elżbieta 

Kostka, Mateusz Walczak 

LXIII/365/22 

Ad. pkt. 20.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Projekt uchwały radni 

otrzymali w wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 

do protokołu. Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię 
Komisji 

 

P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Panie Przewodniczący 

Wysoka Rado Komisja Budżetu i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – czy ktoś jeszcze zabierze głos? Nie widzę. Poddaję 
projekt uchwały pod głosowanie. 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 elektronicznym brało udział 17 radnych. 

 



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

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2) Elżbieta 

Kostka, Mateusz Walczak 

LXIII/366/22 

Ad. pkt. 21.  
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. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji 

 

P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Panie Przewodniczący 

Wysoka Rado Komisja Budżetu i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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: 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, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2) Elżbieta 

Kostka, Mateusz Walczak 

LXIII/367/22 

Ad. pkt. 22.  
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. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji 

 

P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Panie Przewodniczący 

Wysoka Rado Komisja Budżetu i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 



P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Panie Przewodniczący 

Wysoka Rado Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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

Przewodniczący Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w zakresie działania 

Komisji 

 
P. T. Bandyk, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Panie 

Przewodniczący Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

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

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, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna 

Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2) 

Elżbieta Kostka, Mateusz Walczak 

LXIII/368/22 

Ad. pkt. 23.  
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 2023 rok. Projekt uchwały radni otrzymali w wersji elektronicznej w systemie 

e-sesja. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię Komisji 

 

P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – Panie Przewodniczący 

Wysoka Rado Komisja Budżetu i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

P. M. Drzazga, Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury – Panie Przewodniczący 

Wysoka Rado Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

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 

2023 rok. 

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, Mirosław Drzazga, Andrzej Dworzyński, Teodor Grobelny, Jacek 

Jędraszczyk, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz Stolecki, Hanna 



Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian Zegar BRAK GŁOSU (2) Elżbieta 

Kostka, Mateusz Walczak 

LXIII/369/22 

Ad. pkt. 24.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Interpelacje i zapytania radnych. Między sesjami nie 

wpłynęła żadna interpelacja ani zapytanie ze strony radnych. Czy w dniu dzisiejszym toś z 

państwa radnych złoży interpelację lub zapytanie.  

 

Ad. pkt. 25.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Ad. pkt. 26.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Wolne głosy i wnioski. 

 
Radny K. Matuszak - To znaczy bo tak do punktu Panie Przewodniczący to w sumie wczoraj 

na komisji budżetu była taka dyskusja dotycząca planu pracy całej rady tutaj żadnych uwag nie 

mamy natomiast prosimy aby takie tematy jak bezpieczeństwo ochrona środowiska i jeszcze 

jeden temat był i drogi objazd dróg tam chodziło żeby te sprawy były jakby znaczy się żebyśmy 

do tych dyskusji tutaj no wracali częściej. Z czego to wynika to ja że ja to mówię z perspektywy 

swojej miejscowości ale dotyczy to całego powiatu coraz więcej jest obcokrajowców na naszym 

terenie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mówię sytuacja się zmienia no mieliśmy niedawno 

przykład chociażby dotyczący pracowników z tych z Gwatemali to są takie sprawy że my na 

tym wszystkim naprawdę tak nie mamy kontroli jak to wygląda. Ja się kiedyś pytałem tutaj 

pana dyrektora urzędu pracy to nie jego wina on też nie wie jak firmy zewnętrzne Zatrudniają 
tak naprawdę nie daj Boże w przypadku jakieś sytuacji skrajnych Nawet nie wiemy co to są za 

ludzie skąd są również chodzi o sprawy zdrowotne sanepidowskie takie te kwestie bo to są też 
przyjeżdżają nie wiadomo skąd nie wiadomo jak to wszystko funkcjonuje i tak że taka prośba 

do pana przewodniczącego aby pozwolił Bo do tej pory pandemia nie pozwalała na to żeby 

zapraszać czy szefa policji czy tak dalej i tak dalej aby do takich dyskusji i to jest tak jakby 

wniosek właśnie to była dyskusja na komisji budżetu całości komisji to nie są jakieś uwagi to 

tylko taka prośba.  

 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - bardzo dobry pomysł. jeżeli zagrożone jest 

bezpieczeństwo to nie ma tolerancji. 

Bardzo dobry pomysł Panie Przewodniczący, bo faktycznie coraz więcej widzimy 

obcokrajowców i my nie wiemy co to za jedni z całym szacunkiem czy całą tolerancją człowiek 

nie ma pretensji ale kiedy już bezpieczeństwo nasze zostaje zagrożone to nie ma dyskusji o 

tolerancji. To trzeba wziąć Więc porozmawiamy. 

 

Ad. pkt. 27. Komunikaty 
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady – składam najlepsze życzenia noworoczne.  

 

Radna M. Bierła - korzystając z tego że jesteśmy tutaj wszyscy razem chciałabym serdecznie 

państwu podziękować za wsparcie dla szpitala no nie ma prezesa Myślę że również i w jego 

imieniu mogę to powiedzieć za wszystkie datki i przekazane pieniądze za wasze wsparcie 

serdecznie państwu dziękuję i życzę bezpiecznego dobrego zdrowego Nowego Roku całego dla 

państwa oraz to żebyście państwo realizowali się i wprowadzali w życie swoje plany i marzenia 

żebyście się w nigdy tego nie bali Dziękuję ślicznie. 



Ad. pkt. 28.  
Zakończenie obrad. 

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

Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 14.30 

 

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 
Protokołowała : Ewa Wielińska  

 

 

 


