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Protokół Nr 17/15 

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 28 października 2015 r. w godz. od 14:30 do 15:35 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30 

 

 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  Nieobecny radny Mariusz Małynicz.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 

stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju 

p. Janina Nicke, która na wstępie powitała wszystkich członków Komisji i zaproszonych 

gości. Stwierdziła, że Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje 

quorum. Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia za 2014 rok i I półrocze 

2015 roku. 

2. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2015 r. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1  

P. Przemysław Masłowski, Dyrektor PCPR – przedstawił informację o realizacji zadań 

oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

za 2014 rok i I półrocze 2015 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Radny Sławomir Wąsiewski – niech Pan Dyrektor wskaże zagrożenia, potrzeby. 

 

P. Przemysław Masłowski, Dyrektor PCPR – jeśli Państwo przeanalizowaliście cale 

wykonanie i realizację zadań to wiecie, że wykonanie zadań zostało zrealizowane praktycznie 

w 100%, nie mieliśmy większych zagrożeń poza zespołem do spraw orzekania  

o niepełnosprawności, gdzie w ciągu roku wystąpiły czasowe niedobory środków 

finansowych. Po konsultacjach z Zarządem środki zostały przekazane ze strony powiatu na 

uzupełnienie brakujących. Później Wojewoda uruchomił rezerwę dostaliśmy dodatkowe 

środki, budżet zamknęliśmy. Zaznaczam, że okres wakacyjny był okresem, w którym zespół 

praktycznie nie orzekał ze względu na brak środków. To był rok trudny. Rok 2015 jest już 

znacząco lepszy, jeśli chodzi o zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. W miesiącu 

maju, czerwcu zaczęliśmy notować braki na zadaniu, wsparliśmy się również środkami 

powiatowymi, ale Wojewoda uruchomił rezerwę, którą otrzymaliśmy we wrześniu, 

nadgoniliśmy. Na tej sesji również wpłyną dodatkowe środki na realizację tego zadania.  

Nie widzimy zagrożenia, że jakieś wnioski zostaną bez orzeczenia. Jeśli brakuje środków  

w przypadku rodzin zastępczych czy placówek, tam są sytuacje tego typu, że planując budżet 

na przyszły rok nie wiemy ile będzie dzieci w placówkach, ile będzie dzieci w rodzinach 
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zastępczych. Szacujemy odnosząc się do roku poprzedniego, czyli bieżącego i jeśli powstają 

nowe rodziny zastępczy czy jeżeli nowe dzieci trafiają do placówek to występujemy  

o dodatkowe środki i je otrzymujemy.  

 

P. Marcin Rakoczy Prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Miś” 
– przedstawił informację o realizacji zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe 

Ośrodków Wsparcia za 2014 rok i I półrocze 2015 roku. Informacja stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo. 

Otwieram dyskusję. 

 

Radny T. Grobelny – czy wszystkie dzieci, które są chętne dostają się do ośrodka?  

 

P. Marcin Rakoczy Prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Miś” 
– ograniczeń kadrowych i finansowych nie ma, bo musimy zabezpieczyć taką kadrę, żeby 

funkcjonować należycie. Jedynym ograniczeniem jest ilość miejsc, nasz ośrodek może 

przyjąć 45 miejsc według zalecenia Wojewody, na tyle dostajemy dotację, i te 45 miejsc 

wykorzystaliśmy. Na chwilę obecną z tego, co wiem jest jedna osoba na liście oczekujących.  

 

Ad. pkt. 2.  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił sprawozdanie z realizacji dochodów 

powiatu za III kwartały 2015 r. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo.  

 

Komisja informację przyjęła. 

 

Ad. pkt. 3 Sprawy bieżące 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2016. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

P. Honorata Smigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju – niniejsza uchwała jest 

podejmowana ze względu na planowane złożenie przez Gminę Jarocin wniosku  

o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Jarocin – Wola Książęca” 

w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 

2019”. Podstawowym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu  

i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej 

użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. Jednym z ważniejszych kryteriów 

decydujących o dofinansowaniu zadania jest współdziałanie partnerów np. samorządu 

gminnego i powiatowego, które zwiększa szanse uzyskania dotacji - zgodnie z kryteriami 

wniosek uzyskuje dodatkowe 5 punktów za ponad 50% wkład partnera w wartość wkładu 

własnego wnioskodawcy, która maksymalnie może wynosić 50% wartości projektu.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo. 

Otwieram dyskusję. 
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Radny Sł. Wąsiewski – jak dofinansowanie będzie w ramach programu schetynówki – 

Witaszyce – Witaszyczki – Zakrzew to wtedy Gmina Jarocin nam przekaże środki?  

 

P. Honorata Smigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju –  tak. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – natomiast na drugą drogę jakby nie było dofinansowania?  

To przekazujemy te środki czy nie? Mamy dwie inwestycje, bylibyśmy bardzo 

usatysfakcjonowani żeby obydwie dostały dofinansowanie w ramach „schetynówki”, ale 

może się okazać, że jedna dostanie, a druga nie. Czy nas zobowiązują wtedy? 

 

P. Honorata Smigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju – te pomoce finansowe, które 

wymieniamy z Gminą Jarocin, to już od kilku lat tak trwa. W ubiegłym roku ustaliliśmy taki 

zapis, że w przypadku nie otrzymania dotacji przez dany podmiot, rada zobowiązuje się 

udzielić dotacji na inne wskazane zadanie bądź przez powiat bądź przez gminę.  

Dostaliśmy od Regionalnej Izby Obrachunkowej, że taki zapis nie powinien się znaleźć, ale 

zostało postępowanie umorzone. Dlatego w tym roku nie ma tego zapisu, że w razie 

niepowodzenia jednej ze stron dajemy na inne zadanie, nierealizowane w ramach 

„schetynówki”. To jest wola każdej z rad w przypadku nie powodzenia Ten samorząd, który 

niedostanie, to może wystąpić o sfinansowanie tego samego zadania bądź innego zadania.  

Z tych zapisów wynika, że, jeżeli jednej ze stron się nie powiedzie to ona nie otrzymuje.  

I w uchwale i w projekcie umowy o pomocy w ramach programu.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – trochę obawy są, rozumiem interpretację Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Skoro jesteśmy związani uchwałą na dany cel, to nie można przekazywać na 

inny cel. Uważam, że ta uchwała nie ma mocy sprawczej w sytuacji, kiedy nie będzie 

dofinansowania, ale być może dżentelmeńsko w ramach rad zobowiązać się, że, jak jeden 

samorząd dołoży drugiemu to odwrotnie tez tak powinno być. Jeden z samorządów może być 

pokrzywdzony.  

 

Radny W. Kwaśniewski – w uzasadnieniu do uchwały mamy „Program rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Jaki jest zakres tego programu czy 

każdy powiat ma opracowany? Czy to jest dla województwa czy dla kraju? Póki, co na dzień 

dzisiejszy dla powiatu jarocińskiego takiego programu nie widziałem.  

 

P. Honorata Smigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju – to jest program opracowany  

na poziomie kraju. Poprzednie „schetynówki” to był program przebudowy dróg o innej 

nazwie i on się skończył w 2015 roku. Jest to kontynuacja, odpowiednik schetynówek  

z poprzednich lat i to jest program opracowany na poziomie kraju. My nie musimy na 

poziomie województwa czy samorządu stworzyć dodatkowych dokumentów planistycznych.  

 

Radny W. Kwaśniewski – rozumiem, że powiat nie ma obowiązku opracowania żadnego 

programu w tym zakresie? 

 

P. Honorata Smigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju – absolutnie tak. Załączniki do 

wniosku są ściśle określone, wyciągi z dokumentacji projektowej, przekroje, pozwolenie  

na budowę, zgłoszenie. Żadne planistyczne dokumenty nie są wymagane. Zresztą nawet 

zabezpieczenie wkładu własnego wnioskodawcy nie jest wymagane. 

 

Radny W. Kwaśniewski – jeżeli zakres przebudowy tej drogi jest 7 mln zł to mi się nasuwa 

pytanie czy w ramach tego zakresu jest także kwestia remontu czy przebudowy mostu  
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na Lutynii, ponieważ te roboty gminy Jarocin skończą się dokładnie na wschodnim brzegu 

Lutynii, czyli także wchodziłby w ten zakres most. 

 

P. Honorata Smigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju – na dzień dzisiejszy nie mogę panu 

na ten temat odpowiedzieć, być może jutro, sprawdzimy. 

 

Radny W. Kwaśniewski – podnoszę ten temat ze względu na to, że będziemy może mieli  

5, 5 metrową drogę, a potem będziemy wjeżdżać na 3,5 metrowy mostek o nośności 15 ton. 

Może by trzeba tą sprawę rozpatrzyć. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo.  

Czy są pytania? Nie widzę. To znaczy, że możemy przejść do przegłosowania. Kto z Państwa 

radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję 

bardzo, jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 8 radnych głosowało 

„za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

P. Alicja Staniszewska, Z-ca Kierownika Referatu Geodezji i Gosp. Nier. – wymieniona 

w uchwale niezabudowana nieruchomość położona w Jarocinie oznaczona w ewidencji 

gruntów jako działka nr 281/4 o pow. 0.0487 ha, zostanie zbyta z powiatowego zasobu 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki nr działki nr 282/1 o pow. 0.1018 ha  

i nr 2027/98 o pow. 0.0300 ha, nr 2027/53 o pow. 0.2178 ha i nr 2027/97 o pow. 0.0047 ha, 

stanowiącej własność osób fizycznych. Stosownie do art. 37 ust.2 pkt. 6) ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2015r. poz. 782 ze zm.) 

nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: przedmiotem zbycia jest 

nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości 

przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która 

zamierza te nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako 

odrębne nieruchomości. Sprzedaż tej nieruchomości pozwoli uregulować stan prawny 

nieruchomości Skarbu Państwa zajmowanej faktycznie przez te osoby fizyczne.  

Dotyczy to Państwa Walczaków przy ul. Powstańców Wlkp., którzy prowadzą działalność 

pod nazwą Auto – Serwis. Wartość tej nieruchomości prze biegłego została określona  

na kwotę 38. 483 zł.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo. 

Otwieram dyskusję. 

 

Radny St. Martuzalski – na jakiej podstawie państwo, których Pani wymieniła do tej pory 

użytkowali tą nieruchomość?  

 

P. Alicja Staniszewska, Z-ca Kierownika Referatu Geodezji i Gosp. Nier. – można 

powiedzieć, że bezumownie. Porządkowanie stanu prawnego wykazało i jednocześnie 
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podział, który wykonywaliśmy w związku z nieruchomością po przeciwnej stronie, gdzie 

regulujemy stan prawny naszej drogi powiatowej.  Takie sytuacje przy takich postępowaniach 

się niekiedy pojawiają.  

 

Radny St. Martuzalski – czy zostały oszacowane koszty za bezumowne korzystanie  

z mienia powiatowego? 

 

P. Alicja Staniszewska, Z-ca Kierownika Referatu Geodezji i Gosp. Nier. –  na dzień 

dzisiejszy nie, bo nie powiem teraz, od którego dnia, ale było to własnością Skarbu Państwa. 

Dopiero, kiedy uzyskaliśmy decyzję Wojewody jest to własnością powiatu.   

 

Radny St. Martuzalski –  Pani Przewodnicząca uważam, że przed decyzją należy określić 

środki które powinny znaleźć się w budżecie powiatu za bezumowne korzystanie  

z nieruchomości.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – to jest wniosek? 

 

Radny St. Martuzalski – tak, to jest wniosek. 

 

Radny Sł. Wąsiewski - czy my jesteśmy w stanie udowodnić 

 

P. Alicja Staniszewska, Z-ca Kierownika Referatu Geodezji i Gosp. Nier. –  sytuacja jest 

taka, że jest postawiony płot, jest to ogrodzone. Jest to zaszłość. 

 

Radny J. Zegar – czy to nieświadome było? 

 

P. Alicja Staniszewska, Z-ca Kierownika Referatu Geodezji i Gosp. Nier. – 

nieświadomie. Dopiero w momencie, kiedy porządkowaliśmy stan prawny nieruchomości, 

nieruchomości przyległych pod nasza drogę powiatową.   

 

Radny St. Martuzalski – to był wniosek Pani Przewodnicząca, jednym z zadań Komisji 

Budżetu jest dbałość o środki powiatowe.  

 

Radny T. Grobelny – zanim decyzję podejmiemy, nie widzę planu działki jak ona się 

mieści? Czy nie zagrodzi drogi przejazdu? 

 

P. Alicja Staniszewska, Z-ca Kierownika Referatu Geodezji i Gosp. Nier. pokazała na 

mapie umiejscowienie działki. 

 

Radny St. Martuzalski – z ustaleń, które były od czasów Starosty Wąsiewskiego i poprzez 

moje działania w powiecie były plany o przekazanie lub zamianę drogi Powstańców 

Wielkopolskich na rzecz Generalnej Dyrekcji. Czy ta sprzedaż nie będzie utrudniała  

w przyszłości przy przebudowie tej drogi, tą drogę Generalna Dyrekcja będzie musiała 

dostosować do wymogów dróg krajowych, są inne parametry. Dlatego moja wątpliwość 

następna i dlatego mój wniosek. Nie jest to decyzja, którą dzisiaj trzeba podjąć, należałoby się 

nad tym pochylić i chociaż te dwie wątpliwości rozwiać. W przyszłości, żeby nie było tak, że 

Generalna Dyrekcja będzie miała argument, żeby z tych ustaleń wcześniejszych się wykręcić. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – w 2011 roku został przygotowany projekt przebudowy 

ulicy Powstańców Wielkopolskich, uzgodnione zostało z oddziałem poznańskim Generalnej 
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Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i tam nie ma żadnej kolizji, projekt został uzgodniony  

z Generalną Dyrekcją.  

 

P. Alicja Staniszewska, Z-ca Kierownika Referatu Geodezji i Gosp. Nier. – wydaje mi 

się, że sprawa sprzedaży nieruchomości to jest jedna sprawa. Natomiast obciążenie za 

bezumowne korzystanie to jest odrębne postępowanie.   

 

Radny St. Martuzalski – Pani Przewodnicząca jeszcze raz ponawiam swój wniosek. 

Uważam, że w momencie sprzedaży powinniśmy mieć jasność, o jakich zobowiązaniach 

wobec powiatu mówimy? Może nie jest to wielka kwota, chociaż dla budżetu samorządowego 

każda jest ważna. Dlatego uważam, że, jeżeli tyle lat Ci Państwo korzystali bezumownie z tej 

nieruchomości i mało tego ogrodzili ją nawet traktując jako własną to wydaje mi się, że 

dzisiaj nie jest konieczne, żeby tą decyzję podejmować. Do czasu, kiedy będziemy mieli 

rozwiane wszystkie wątpliwości dotyczące tej nieruchomości.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – Pani Przewodnicząca może spokojnie rozważmy, bo nie chcemy, 

żeby głosowanie się nie przemieniło czy ktoś jest za czy przeciw. Jeżeli ta nieruchomość 

powinna być zbyta to jak najbardziej, jest operat szacunkowy, jest cena, tylko tu powstała  

u Pana Starosty Martuzalskiego obawa, co do korzystania z tej nieruchomości.  

Pani Kierownik Alicja wspominała, że są to dwie odrębne sprawy, jedna to sprzedaż, a druga 

ewentualnie dochodzenie należności.  Być może takie salomonowe rozwiązanie, że zostawmy 

to na zarząd, niech przeanalizuje i na następną komisję i sesję przenieść.   

 

Radny St. Martuzalski – miałbym propozycję taką, aby nie poddawać mojego wniosku pod 

głosowanie. Zarząd jako wnioskodawca, który jest władny co do tego wniosku, żeby wycofał 

z dzisiejszego posiedzenia ten projekt do czasu wyjaśnienia.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – pytanie mam do p. Alicji, a kiedy to powiat 

przejął?   

 

P. Alicja Staniszewska, Z-ca Kierownika Referatu Geodezji i Gosp. Nier. – własność 

powiatu z mocy prawa stanowi od momentu powstania powiatu. Ale nie powiem w tym 

momencie daty, kiedy otrzymaliśmy decyzję Wojewody.  

 

Radny St. Martuzalski – możemy tylko naliczyć za okres 5 letni. Podejrzewam, że 

dysponowanie tą nieruchomością było dłuższe.  

 

Radny P. Franczak – czy musimy to dzisiaj rozstrzygać czy możemy w czasie przesunąć? 

Lepiej to uporządkować i mieć czyste sumienie w tym zakresie, tak jak zostało powiedziane 

dochody powiatu są ważne, jeśli coś dodatkowo się wyjaśni i będzie dodatkowy dochód  

to możemy się wycofać w tym momencie.  

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – myślę, że możemy się zgodzić z tym zdaniem  

Pana Radnego Franczaka i Pana Wąsiewskiego z tymże nie zrealizujemy zaplanowanych 

dochodów na ten rok, ale to juz inna sprawa. Chyba, że za miesiąc.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – poddaję pod 

głosowanie …. 
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Radny St. Martuzalski – Pani Przewodnicząca ja złożyłem taki wniosek, ale uważam, że 

wszyscy mówimy tym samym głosem i najprostsze by było, żeby polityki nie uprawiać żeby 

wnioskodawca przyjmując te argumenty wycofał ten projekt i złożył pod obrady Komisji  

i rady za miesiąc.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu –uważam, że wniosek wycofujemy z porządku 

obrad, sprawa będzie zamknięta. Wrócimy do projektu uchwały na następnej sesji.  

Do tego momentu wszystko będzie wyjaśnione.  

 

Posiedzenie opuścił Radny Stanisław Martuzalski. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – proszę  

o przegłosowanie wniosku do Przewodniczącego Rady o wycofanie z porządku obrad 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w 

drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarocinie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych, wszyscy byli „za”. Wniosek został podjęty.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie zamiany 

nieruchomości położonych w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

P. Alicja Staniszewska, Z-ca Kierownika Referatu Geodezji i Gosp. Nier. – zgodnie  

z przepisem art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2015r. poz. 1445)  do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie 

uchwał w sprawach majątkowych powiatu. Nieruchomości położona w Jarocinie oznaczona  

w ewidencji gruntów miasta Jarocina obręb Bogusław-Przemysłowe  jako  działka nr 328/7  

o pow. 0.0998 ha, stanowi własność Powiatu Jarocińskiego. Na wyżej wymienionej 

nieruchomości znajduje się budynek administracyjny o powierzchni użytkowej wynoszącej 

403,75 m
2 

w tym powierzchnia piwnic 194,71 m
2 

oraz 209,04m
2 

powierzchnia parteru
 

przeznaczone do generalnego remontu. Na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 1673 o pow. 0.1084 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej  

w użytkowaniu wieczystym Banku Zachodniego WBK S.A. usytuowany jest budynek 

stanowiący własność użytkownika wieczystego. Nieruchomość oznaczona jako działka  

nr 328/7 o pow. 0.0998 ha, po dokonanej umowie zamiany stanowić będzie własność Skarbu 

Państwa oraz przedmiot oddania w trwały zarząd na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej. 

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1673 o pow. 0.1084 ha, stanowić będzie własność 

Powiatu Jarocińskiego w użytkowaniu wieczystym Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu.  Stosownie do art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami, nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot 

użytkowania wieczystego Skarbu Państwa oddaje się w trwały zarząd państwowej jednostce 

organizacyjnej, a nieruchomości stanowiące przedmiot własności lub przedmiot użytkowania 

wieczystego jednostki samorządu terytorialnego - odpowiedniej samorządowej jednostce 

organizacyjnej.    

 

Na posiedzenie wrócił Pan Radny Stanisław Martuzalski. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo.  

Czy są pytania? Nie widzę. To znaczy, że możemy przejść do przegłosowania. Kto z Państwa 
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radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję 

bardzo, jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 8 radnych głosowało 

„za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Posiedzenie opuścił Pan Radny Stanisław Martuzalski. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Gminie Jarocin zadania publicznego - zarządzania przystankami 

komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach 

administracyjnych Gminy Jarocin. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

P. Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.12 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art.15 

ust. 1 pkt.6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach autobusowych na obszarze 

gminy przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg należy do zadań gminy. 

Wobec treści powoływanych przepisów stwierdzić należy, że Gmina Jarocin jest zobowiązana 

utrzymywać czystość i porządek na przystankach, lecz nie posiada uprawnień do zarządzania 

oraz nie można określić warunków i zasad korzystania z nich. W związku z powyższym 

zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym - jednostki samorządu 

terytorialnego mogą zawierać między sobą porozumienia dotyczące powierzenia 

wykonywania zadań publicznych. Gmina na podstawie takiego porozumienia przejmuje  

w zarząd przystanki przy drogach powiatowych, zobowiązując się jednocześnie do ich 

utrzymania. Zawarcie takiego porozumienia z Gminą wymaga podjęcia Uchwały Rady 

Gminy i Uchwały Rady Powiatu, które powinny wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo. 

Otwieram dyskusję. 

 

Radny T. Grobelny – czy jeśli gmina Jarocin przejmie przystanki, to każdy użytkownik 

będzie mógł się zatrzymywać? Czy mogą być zastrzeżone dla danej linii? 

 

P. Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych - ustawa przewiduje, że 

wszyscy przewoźnicy, którzy będą się starać o przystanki powinni uzyskać taką zgodę. 

Możliwy jest zapis w porozumieniu, że każdy przewoźnik, żeby uzgadniał możliwość 

stawania. Na pewno nie będzie bezpłatnie, bo ustawa o transporcie publicznym wskazuje  

na to, że za użytkowanie przystanków powinno się pobierać opłaty. Opłata wynosi 5 groszy 

za jedno zatrzymanie, 20 razy autobus na jednym przystanku to jest 1 zł, jakby to było przez 

30 dni to jest 30 zł. My nie posiadamy w swoich zasobach dworca autobusowego, gdzie 

stawka jest za jedno zatrzymanie 1 zł. To są maksymalne stawki, jakie prawo dopuszcza.  

 

Radny T. Grobelny –  jeśli wszyscy przewoźnicy będą traktowani  równo, to ja nie mam 

zastrzeżeń.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – czy z porozumienia będzie wynikało, że przystanki będą 

remontowane przez gminę? Czy my będziemy?  
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P. Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – każda przebudowa, remont 

przystanku, którym zarządza gmina to ponosi koszty remontu. Ustawa wyraźnie wskazuje, że 

przebudowa, remont ponosi gmina, czyli ten, kto zarządza przystankami.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo.  

Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. To znaczy, że możemy przejść do przegłosowania.  

Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?  

Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 8 radnych głosowało 

„za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Posiedzenie opuścił Pan Mikołaj Szymczak. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przedkładam  

do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028. 

  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF-ie.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – Czy są pytania?  

Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowana projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2028.  Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję uprzejmie, 

jednogłośnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 7 głosach „za” 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przedkładam  

do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. 

 

Na posiedzenie wrócił Pan Mikołaj Szymczak. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie powiatu na 2015 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo. 

Otwieram dyskusję. 

 

Radny W. Kwaśniewski – z radością stwierdzam, że znalazło się kolejne 50 tys. na Hilarów  

i Wola Książęca. Jaki zakres za te pieniążki będziemy realizowali? 

 

P. Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – te środki będą przekazane  

na dokumentację, część ma dokumentację przebudowy.  Nie jest zrealizowana tylko część 
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asfaltowa i musimy to doprojektować. W ramach środków unijnych chcielibyśmy  

w przyszłym roku wystąpić z wnioskiem o możliwość wybudowania tej drogi.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przechodzimy do 

zaopiniowana projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję 

uprzejmie, jednogłośnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 8 głosach „za” 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przedkładam  

do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie 

zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

(pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim).  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – jest to projekt wdrożeniowy dotyczący 

realizacji aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim.  

Będzie realizowany w okresie od 13 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2016r. na podstawie 

umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą- Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.  

Kwota dofinansowania Projektu wynosi 2 662 033,00 zł. Dotychczas było to opiniowane 

przez Zarząd tylko, ale dostaliśmy pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, że 

jeśli chodzi o zatwierdzenie tego projektu musi być wywołana uchwała rady Powiatu.  

Jeśli Państwo chcą wiedzieć więcej na ten temat to może dopowie Pan Dyrektor Pan 

Sławomir Wąsiewski.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – rzeczywiście jestem autorem pisma, które przyszło z Poznania, otóż 

to będą dwie uchwały dotyczące dwóch projektów pozakonkursowych realizowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie jak również przez wszystkie powiatowe urzędy pracy, 

czyli 31 urzędów. Do tej pory przyjmowaliśmy uchwały zarządu, bowiem środki dotyczące 

realizacji tego projektu są to środki europejskiego funduszu społecznego, ale finansowane  

z Funduszu Pracy, które w żaden sposób nie wchodzi do budżetu naszej jednostki.  

Ale ze względu na to, że może się zdarzyć taka sytuacja, że projekt gdyby był źle realizowany 

wtedy jest tzw. niekwalifikowalnośc wydatków, a to jest kosztem budżetu jsp, czyli naszym.  

Zarząd Powiatu bez zgody Rady nie może zobowiązać się na ewentualne wypłaty, nigdy  

to się nie wydarzyło, ale formalnie takie zabezpieczenie jest. Tym bardziej, że tu obecny 

Skarbnik Powiatu będzie robił kontrasygnatę pod umowami, właśnie z racji ewentualnej 

niekwalifikalności. W związku z tym musi być uchwała organu decyzyjnego, czyli uchwała 

Rady Powiatu. Skarbnik ma potwierdzenie swojej kontrasygnaty, jeśli chodzi o umowę  

w ramach programu centralnego, to ona jest podpisana. Natomiast, jeżeli chodzi o umowę  

w Arpo, nie pamiętam czy Jarocin już ma podpisaną czy nie, ale wymogiem jest 

potwierdzenie uchwał zarządu w formie uchwał rady.  Nie wchodzi do budżetu powiatu, czyli 

my tych środków de facto nie widzimy, jedyne zastrzeżenie w przypadku niekwalifikalności 

wydatków zobowiązanie jest, że byśmy musieli regulować niekwalifikowane wydatki. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przechodzimy do 

zaopiniowana projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem? Dziękuję uprzejmie, jednogłośnie. 

 



11 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 8 głosach „za” 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przedkładam  

do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (pt. Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powicie jarocińskim).  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – żebyśmy mieli jasność, pierwsza uchwała dotyczyła Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z komponentu centralnego, czyli ludzi młodych  

do 25 roku życia. Druga uchwała dotyczy naszego regionalnego programu operacyjnego, 

czyli Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 obejmujący 

29 plus. Trzeba spełnić kilka warunków. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przechodzimy do 

zaopiniowana projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem? Dziękuję uprzejmie, jednogłośnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 8 głosach „za” 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo będę prosił przed 

sesją czy w przerwie sesji jeszcze raz o zwołanie komisji budżetu. Podjęliśmy 24 czerwca 

bodajże uchwałę o przekazaniu do policji 45 tys. na zakup samochodu, ponieważ to miał być 

duży wyposażony samochód i dostawca, który wygrał przetarg może dostarczyć  

te samochody w styczniu i w lutym i wtedy dopiero zapłacić można, a pieniądze  

są uchwalone na rok bieżący. W związku z tym Komendant Wojewódzki za pośrednictwem 

Komendanta Powiatowego Zwrócił się z prośbą czy możemy zamienić w uchwale słowo 

samochodu na słowo samochodów, żeby była liczba mnoga i zmiana porozumienia z policją. 

Policja miała dostarczyć dzisiaj odpowiednie papiery z Komendy Wojewódzkiej, ale 

przesunęła to na godzinę ósmą rano jutro. Dlatego jutro przygotujemy projekt odpowiedniej 

uchwały, będę prosił o zaopiniowanie, bo skoro już przeznaczyliśmy te 45 tys. zł dla policji  

to myślę, że warto je wydać. Zamiast jednego dużego, będą trzy małe. Wynika to też z tego, 

że w Polsce jest jeden producent tych samochodów tak samo jak strażackich i dyktuje sobie  

i cenę i terminy jak chce. My musimy trzymać się roku budżetowego.  

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Wiceprzewodnicząca Komisji 

Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke zamknęła obrady. 

 

 

 

  Wiceprzewodnicząca Komisji 

  Budżetu i Rozwoju  

 

  

  Janina Nicke 

 

Protokołowała: A. Przymusińska 


