
Protokół nr LXIV/23 

z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego VI kadencji 

odbytej w dniu 18 stycznia 2023 r. w godz. od 15.00 do 15.25 

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

  

*    *    * 
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - otwieram obrady 64 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,  

W posiedzeniu wzięło udział 19 radnych. 

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 

 

Radni J. Jędraszczyk, St. Martuzalski i Mateeusz Walczak zdalnie. 

 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - porządek obrad 64 sesji Rady Powiatu został 

Państwu podany w zawiadomieniach o zwołaniu sesji w programie e-sesja.  

Informuję, Zarząd Powiatu wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w 

sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

jarocińskiego w 2023 roku. 

Projekty uchwał zostanie rozpatrzony jako pkt 11 w porządku obrad. Pozostałe punkty zmienią 

numerację odpowiednio o jeden. 

Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? 

Nie widzę. 

Przystępujemy do głosowania nad zmiana porządku obrad 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 ........ radnych. 

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

głosach „przeciw” oraz ..... głosach wstrzymujących się.  

 

Głosowano w sprawie: Zmiana porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

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

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz 

Stolecki, Hanna Szałkowska, Jan Szczerbań, Michał Urbaniak, Julian ZegarBRAK GŁOSU (1) 

Mateusz Walczak 

 

Ad. pkt. 2.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Protokół z 63 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 protokół z obrad 63 sesji Rady Powiatu 

VI kadencji.  

 

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

po 63 sesji Rady Powiatu” zostało zamieszczone w programie esesja.  
Proszę o zabranie głosu p. Starostę Lidię Czechak. 

 

P. L. Czechak, Starosta - szanowny panie przewodniczący szanowni państwo radni mają 

państwo w załączeniu informację o tym że w trakcie tych trzech tygodni bo mamy troszeczkę 

przyspieszoną tą sesję odbyły się 4 posiedzenia zarządu mają państwo również dołączoną tutaj 

listę naszych spotkań jeżeli będą jakiekolwiek pytania to bardzo chętnie odpowiem.  

 

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

sprawie przedłożonego sprawozdania? Nie widzę. 

Sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

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

Rady Powiatu oraz Radnych po LXIII sesji Rady Powiatu. Ostatnio bo byłem na trzech 

spotkaniach ale pewnie to tak to muszę zapisywać to mnie w Górze byliśmy tak, później jeszcze 

byliśmy razem o powstaniu właśnie wielkopolskim u pana burmistrza i w Jaraczewie i na 

odsłonięciu pomnika też byliśmy n o i w niedzielę ostatnio byłem na zaproszenie strażaków w 

Górze. No i na spotkaniu noworocznym w szkole No właśnie jeszcze w szkole byliśmy z panem 

Teodorem dziękuję 

 

 

 



Ad. pkt. 5.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 r. Sprawozdanie zostało zamieszczone w programie 

esesja. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w sprawie przedłożonego 

sprawozdania? Otwieram dyskusję. Czy są pytania i uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę. 

Sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

Ad. pkt. 6.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady 

Powiatu za 2022 rok. 

Sprawozdania zostały zamieszczone w programie esesja. Poszczególne Komisje zatwierdziły 

sprawozdania na swoich posiedzeniach. Czy ktoś z Państwa radnych pragnie zabrać głos w 

sprawie przedłożonych sprawozdań? Otwieram dyskusję. 

 

Ad. pkt. 7.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji 

planu kontroli w II półroczu 2022 roku. 
Sprawozdanie zostało został zamieszczone w programie esesja. Czy ktoś z Państwa radnych 

pragnie zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania ? Otwieram dyskusję. Nie widzę. 

Sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

Ad. pkt. 8.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. 
Sprawozdanie zostało został zamieszczone w programie esesja. Czy ktoś z Państwa radnych 

pragnie zabrać głos w sprawie przedłożonego sprawozdania? Mie widzę. 

Sprawozdanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

Ad. pkt. 9.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Sprawozdanie z działalności PCPR w Jarocinie. 

Informacja została udostępniona radnym w programie e-sesja. Była też przedmiotem obrad na 

posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Budżetu i Rozwoju. Czy są pytania do 

p. Patryka Kulki Dyrektora PCPR w Jarocinie? 

 

Nie widzę. Informacja została przez Wysoka radę przyjęta. 

 

Ad. pkt. 10.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - informacja o Działalności Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w 2022 roku. 

Informacja została udostępniona radnym w programie e-sesja. Była też przedmiotem obrad na 

posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Budżetu i Rozwoju. Na pytania 

również odpowie p. Patryk Kulka Dyrektor PCPR w Jarocinie. Otwieram dyskusję. 

 

Nie widzę. Informacja została przez Wysoka radę przyjęta. 

 

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

Jarocińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu jarocińskiego w 2023 roku. 

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



Proszę p. Mariusza Stoleckiego Członka Zarządu powiatu o przedstawienie projektu 

uchwały. 
 

P. M. Stolecki, Członek Zarządu Powiatu - Szanowni państwo radni jak co roku musimy 

podjąć uchwałę odnośnie harmonogramu funkcjonowania aptek na terenie powiatu 

jarocińskiego No i jak co roku mamy problem ponieważ aptekarze no z jednej strony im się nie 

dziwię Nie chcą pełnić tego dyżuru całodobowego dlaczego dlatego że w tych godzinach 

nocnych no nie mają za to zapłacone twierdzą że otwieranie apteki prowadzenie działalności w 

godzinach wieczornych nocnych jest nierentowne ponieważ przeważnie klienci przychodzą po 

produkty które nie są niestety dochodowe i tutaj mamy zawsze może nie tyle konflikt co taki 

lekki zgrzyt, że aptekarze godzą się jedynie funkcjonować do godziny 21:00 i nie dłużej. My 

nie mamy jako powiat jarociński Oczywiście to jest nasze zadanie tutaj Ustalenie 

harmonogramu nie mamy narzędzi żeby też egzekwować od aptekarzy No i musimy przystać 

na to że w tej uchwale dyżury są do 21:00 wiemy na pewno że pan wojewoda nam tą uchwałę 

cofnie na pewno też dostaniemy elaborat że no powinno to funkcjonować całodobowo dla 

bezpieczeństwa funkcjonowania tutaj mieszkańców powiatu jarocińskiego ale tak jak państwo 

zresztą większość tutaj sytuację zna no nie mamy tych narzędzi i prosiłbym żebyś my podjęli 

tutaj w tej formie tą chwałę i nie wiem czy jeszcze są pytania odnośnie tej uchwały Jeżeli tak 

to słucham państwa. 

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

 

Radny A. Dworzyński - czy wojewoda ma jakieś narzędzia?  

 

P. M. Stolecki, Członek Zarządu Powiatu - nie też nie ma żadnych narzędzi jedynie tutaj 

pamiętam w zeszłym roku dostaliśmy chyba kilkustronicową informację prośbę i podkreślenie 

tak jak tu wspomniałem wcześniej że jest to dla dobra społeczeństwa i te apteki powinny 

funkcjonować. No aptekarze oczywiście się z tym nie zgadzają No i tak jak mówię ja im się 

wcale nie dziwię bo pewnie też prowadząc swój biznes No człowiek jednak Tym bardziej że 

na dyżurze musi być magister nie może być technik a przeważnie właściciele są magistrami no 

pewnie też nie bardzo chcą poświęcać ten swój czas i z tego tytułu nie zarobić. Też słyszałem 

No nie wiem czy to jest prawda ale kiedyś słyszałem że w niektórych powiatach nawet są 

podejmowane fikcyjnie uchwały że gdzieś tam jest pełniony dyżur całodobowy A my na pewno 

pod tym się nie chcemy podpisywać wolimy w tym zakresie tą chwałę przesłać do wojewody 

nawet Jeżeli zostanie ona tutaj niezaakceptowana ale nikt na pewno nie będzie się podkładał że 

wpisze, że te na papierze wojewoda zobaczył że funkcjonują okej a w rzeczywistości apteki nie 

będą w ogóle funkcjonowały w dyżurze całodobowym. 

 

P. L. Czechak, Starosta - tylko do powiem bo oni też mówią że no niestety wiele tych 

specyfików które Kiedyś można było kupować w aptece jest do kupienia na stacjach 

benzynowych mówili bo ludzie przychodzili po Polopirynę po gripex. No to s ą rzeczy które 

teraz są 24 na dobę dostępne na przykład na stacjach benzynowych No to mówią też już no Na 

czym ten zarobek No i kiedyś też powiedzmy sobie nie było SORów nie no teraz jak ktoś mam 

już naprawdę jakieś problemy zdrowotne takie poważniejsze które wymagają jakiegoś 

zastrzyku czy czegoś No to się udaje w większości niestety można powiedzieć No przez to 

później są kolejki czy czy to na wieczorynkę czy to na SOR i tam po prostu no wiadomo 

otrzyma tą pomoc więc oni tutaj no twierdzą że naprawdę zainteresowanie było minimalne. Cz 

asami po 21:00 trochę ale minimalne. Zdarzały się jakieś pojedyncze przypadki no to wtedy 

muszą niestety jechać do dużego miasta bo naokoło te apteki nasze też się wszystkie już jeżeli 

chodzi nie tylko o nasz powiat tylko te sąsiadujące też po zamykały. 



Radna E. Kostka - Czy istnieje apteka szpitalna?  

 
P. L. Czechak, Starosta - tak, ale wewnętrzna na potrzeby szpitala. Nie może funkcjonować 

jako ogólnodostępna. Wielokrotnie aptekarze to zgłaszali ale to jest apteka typowo wewnętrzna 

i tylko do wydawania leków jakby wewnątrz szpitala ona nie może funkcjonować na zewnątrz 

i to dotyczy wszystkich szpitali bo wszystkie szpitale mają apteki . To tu by był problem w 

każdym powiecie jakby mogły być załatwione ale niestety. Tak to ona mogłaby być na przykład 

od godziny tam 20:00 tak do powiedzmy 8 rano. No bo i tak po prostu tam pracownik jest.  

 
Radny T. Grobelny - temat szpitalnej tej apteki to już był w poprzedniej kadencji też i nie szło 

tego ugryźć ze względu na to, że na wyłączność tylko szpitala może działać ta apteka i tak 

mówią przepisy i to się nie dało nic zrobić 

 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady – czy ktoś jeszcze zabierze głos? Nie widzę. Proszę 

o opinię Komisji. 

 
P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Wysoka Rado 

komisja zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

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

 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

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

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarocińskiego w 

2023 roku. 

 

Wyniki głosowaniaZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne:ZA (18)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

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

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz 

Stolecki, Hanna Szałkowska, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian ZegarBRAK GŁOSU 

(1)Jan Szczerbań 

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

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2023 - 2030. Projekt uchwały radni otrzymali w 

wersji elektronicznej w systemie e-sesja. Czy ktoś chciałby zabrać głos do projektu uchwały? 

Nie widzę. Proszę o opinie Komisji 

 
P. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju - Panie przewodniczący 

wysoka rado komisja budżetu i rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Dziękuję. 

 



Przystępujemy do głosowania za pomocą urządzeń elektronicznych w systemie Esesja. Proszę 

o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

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

 

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 
Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2023 - 2030. 

 
Wyniki głosowaniaZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18)Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

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

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz 

Stolecki, Hanna Szałkowska, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian Zegar BRAK 

GŁOSU (1)Jan Szczerbań 

 

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

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego 

na 2023 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 - Panie przewodniczący 

wysoka rado komisja budżetu i rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Dziękuję. 

 
P. M. Bierła, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - Wysoka Rado 

komisja zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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

elektronicznych w systemie Esesja. Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 

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

W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta jednogłośnie. 

 

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. 

 

Wyniki głosowania ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (18) Tomasz Bandyk, Janusz Barański, Marta Bierła, Agnieszka 

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

Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, Janina Nicke, Mariusz 

Stolecki, Hanna Szałkowska, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak, Julian ZegarBRAK GŁOSU 

(1) Jan Szczerbań 



Ad. pkt. 14.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Interpelacje i zapytania radnych. Między sesjami nie 

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

pragnie zabrać głos lub złożyć interpelację? Nie widzę. 

 

Ad. pkt. 15.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Wnioski i oświadczenia radnych. Nie widzę. 

 

Ad. pkt. 16.  
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Wolne głosy i wnioski. 

 

Radna M. Bierła – panie przewodniczący Wysoka Rado Ja już mówiłam o tym na Komisji 

Zdrowia i Spraw Społecznych ale chciałabym aby wszyscy państwo radni zapoznali się z tym 

z tą informacją i wiedzieli że w szpitalu nadal odwiedziny odbywają się od 14:00 do 17:00 a 

obowiązek noszenia maseczek przy podczas odwiedzin jest przedłużony do 31 marca także 

wszyscy którzy chcą odwiedzać przychodzą na odwiedziny muszą pamiętać o obowiązku i 

jeszcze jedna rzecz bardzo ważna odnośnie poradni diabetologicznej że działalność tej poradni 

czasowo tylko została zawieszona ale pielęgniarka diabetologiczna powiadamia telefonicznie 

wszystkich pacjentów o zawieszeniu działania poradni a w każdą środę od 8:00 do 15:00 

pielęgniarka edukator cukrzycy pełni dyżur w gabinecie wieczorynki i tam może każdy pacjent 

który potrzebuje może skorzystać z pomocy w sytuacjach nagłych awarii sprzętu zepsucia 

glukometru jakichkolwiek porad może podejść i po prostu znajdzie Tam pomoc że pacjenci nie 

zostali nie pozostawieni są sami sobie tylko tej chwili mogą sięgnąć po tą pomoc a 

powiadomieni pacjenci którzy chcą korzystać z dalszych wizyt proszeni są też o telefon Proszę 

też przekazywać swoim rodzinom członkom rodzin że jeżeli dalej chcą korzystać z usług 

poradni naszej to żeby na początku marca dzwonili i ustalali sobie terminy wizyt pod numerem 

62 33 22 i 168 końcówka Dziękuję bardzo. 

 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - w tym momencie komunikatach proszę o uczczenie 

minutą ciszy pana radnego Jana Tyczewskiego to był radny pierwszej kadencji proszę o 

powstanie Dziękuję pani Ewo msza święta jest jutro tak rozumiem. Dobrze dziękuję pogrzeb 

w Kościanie. 

 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady – składam wniosek by kolejne posiedzenie Rady 

powiatu Jarocińskiego odbyło się również zdalnie.  

 

Głosowano w sprawie: wniosek by kolejne posiedzenie Rady powiatu Jarocińskiego odbyło 

się również zdalnie.  

 

Wyniki głosowania ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 8, 

NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: ZA (11) Marta Bierła, Agnieszka Borkiewicz, Mirosław Drzazga, Andrzej 

Dworzyński, Jacek Jędraszczyk, Elżbieta Kostka, Stanisław Martuzalski, Karol Matuszak, 

Mariusz Stolecki, Michał Urbaniak, Mateusz Walczak BRAK GŁOSU (8) Tomasz Bandyk, 

Janusz Barański, Lidia Czechak, Teodor Grobelny, Janina Nicke, Hanna Szałkowska, Jan 

Szczerbań, Julian Zegar 

 

Ad. pkt. 17. 
P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - Komunikaty. 



P. L. Czechak, Starosta Jarociński - jeszcze jeden komunikat komunikat wyszła inicjatywa 

od komisji budżetu i rozwoju że będziemy szli w kierunku w sensie PCPR u szukać nowe 

miejsce to właśnie jak to było pani Starosta przekaże. To znaczy tutaj rozmawialiśmy z panem 

dyrektorem i z komisją budżetu że ponieważ No mamy ostatnio problemy troszeczkę z PKP 

odnośnie wynajmu naszego tutaj lokalu to będziemy próbowali gdzieś No żeby znalazł się inny 

obiekt i tutaj była propozycja ze strony państwa radnych żeby zastanowić się nad byłym 

budynkiem pogotowia. Szpital ma zrobioną wycenę my byśmy musieli po prostu to wykupić 

od szpitala i później przekazać do PCPR-u także to było tutaj pozytywnie zaopiniowane przez 

wszystkich radnych komisji budżetowej.  

 

Radny T. Grobelny - a czy szpital nie może na m czy szpital nie może nam przekazać? 

Przecież żeśmy Tyle już udziałów wykupili i musimy wykupić?  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - ale to by było na niekorzyść spółki a to jest spółka i o ile 

ja wiem bo się już raz pytałam to nas informował radca prawny że po prostu jest zrobiona 

wycena No i wycena W momencie jak by spółka miała zysk to nie jest problem ale spółka ma 

stratę więc nie może działać na niekorzyść swojego jakby majątku bo mogłaby to po prostu 

sprzedać. Nie wracamy udziały to może być jako w formie kupna tego  

 

Radny A. Dworzyński - ja tylko dopowiem że ojcem tego pomysłu jest pan Karol jeszcze 

chciałem panu przewodniczącemu Janowi przypomnieć o jednej rzeczy że musimy 

przegłosować czy następna sesja ma być zdalna.  

 

P. J. Szczerbań Przewodniczący Rady - podpowiedź tak w tym momencie proszę znaczy 

przez podniesienie ręki Kto jest za sesją zdalnie następną hybrydowo? Jednogłośnie. 

Stwierdzam że następna sesja również od będzie się zdalnie i następną sesję tak plus minus 

koniec lutego. Moi drodzy nic nie leżę i dobrze to też chodzi o to żeby tam w czasie ferii nie 

rozdrabniać się bo wielu Zdalnie dla tych którzy nie mogą przybyć tak zdalnie dla tych którzy 

nie mogą przybyć Dziękuję  

 

Radna M. Bierła - nie to nie że nie skończyłam tylko na ostatniej komisji nie powiedziałam o 

tym że również Kto z państwa z Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych chciałby kolejną 

komisję która ma się odbyć żeby No czy Może się odbyć zdalnie i to chciałbym poprosić jeszcze 

aby członkowie komisji Zdrowia zagłosowali Tak czy nie. Tylko członkowie komisji zdrowia 

i Spraw Społecznych Kto z państwa jest za tak ? 

 

wszyscy za 

 

Ad. pkt. 18.  
Zakończenie obrad. 

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

Powiatu Jarocińskiego VI kadencji o godz. 15.25 

 

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu 

 

 

Jan Szczerbań 

Protokołowała : Ewa Wielińska  


