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Protokół Nr 19/15 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 25 listopada 2015 r. w godz. od 14:30 do 17:15 

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.   

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.  

 

Radny W. Kwaśniewski – chciałbym zgłosić wniosek do porządku posiedzenia, aby sprawy 

bieżące rozpatrzyć jako punkt pierwszy.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - poddała pod 

głosowanie proponowaną zmianę porządku obrad.  

 

9 głosami „za” zmieniono porządku obrad na następujący: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Sprawy bieżące. 

2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2016 rok. 

3. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego. 

 

Ad. pkt. 1 Sprawy bieżące 

a) Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – w załączniku do uchwały Nr VI/55/15 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 26 marca 2015 r. Rada Powiatu Jarocińskiego określiła zadania, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015r. Załącznik 

ten został zmieniony uchwałą Nr XIII/104/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 

2015 r. Obecnie zachodzi potrzeba dokonania kolejnej zmiany załącznika, poprzez dokonanie 

przeniesień środków PFRON pomiędzy zadaniami, co uzasadnia podjęcie uchwały pod 

względem merytorycznym. Powołane w projekcie uchwały przepisy prawne uzasadniają jej 

podjęcie. Po uwzględnieniu zmian załącznik do uchwały otrzymuje nowe brzmienie. 
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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 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 9 radnych głosowało 

„za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

b) Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia opłat  

za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz i jego przechowywanie na parkingu 

strzeżonym. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

P. K. Pietras, Kierownik Referatu Komunikacji - Zgodnie z art.130a ust.5f ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn zm.) 

usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych  

w przypadkach art. 130a ust. 1 i 2 należy do zadań własnych powiatu - i dalej: Starosta 

realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich 

wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. W n/powiecie, w/w 

zadanie realizuje konsorcjum wybrane w postępowaniu przeprowadzonym w sierpniu tego 

roku wg zasad dotyczących zamówień publicznych. W oparciu o art.130a ust.6 w/w ustawy 

rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa  

w ust. 1 i 2 ( okoliczności usuwania pojazdów, tj. sytuacje, w których się tego dokonuje  

i uprawnione do tego organy), oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze 

danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie  

i parkowanie usuniętych pojazdów oraz wysokość kosztów, które obowiązany jest pokryć 

właściciel pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia. 

Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych  

w art.130a ust. 6a w/w ustawy. Z kolei w art.130a ust.6c tej ustawy określono, że „ Na każdy 

rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

maksymalne stawki opłat, o których mowa w ust.6a.......”. Propozycja przedstawiona  

w projekcie uchwały uwzględnia Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2016 r. maksymalnych stawek za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym ( M.P. z, 2015 r., poz. 707) –  

w większości opłat – są to stawki zbliżone do maksymalnych i na poziomie dotychczas 

obowiązującej uchwały. Przy podjęciu niniejszej uchwały zachodzi konieczność uchylenia 

dotychczasowej uchwały regulującej to zagadnienie, tj. Uchwały Nr LVII/386/14 Rady 

Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. 

 

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

Otwieram dyskusję. 

 

Radny T. Grobelny – jakie wpływy są coroczne z tych opłat? 
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P. K. Pietras, Kierownik Referatu Komunikacji – w tym roku było 96 usunięć na kwotę  

51 tys. zł.  Na 96 usunięć ciężarówek, czyli samochodów powyżej 12 ton jest 6 przypadków.  

Policja ma obowiązek wydawać zlecenie na usunięcie, jeśli nie ma swojego sposobu na to. 

Jest więcej zdarzeń według policji.  

 

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

Czy są pytania? Nie widzę. Możemy przejść do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest 

„za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, 

jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 9 radnych głosowało 

„za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

c) Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie określenia 

„Zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie 

kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest, tryb postępowania  

w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia”. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 5 do protokołu. 

 

P. Sł. Frydryszak, Z-ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska – Zgodnie z art. 

403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 23 października 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) powiaty w ramach zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej mogą finansować m.in. przedsięwzięcia związane  

z gospodarką odpadami, w ramach wpływów z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem 

ze środowiska, stanowiących dochody budżetów powiatów. W myśl art. 403 ust. 5 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zasady udzielania dotacji celowej,  

z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanej  

z ochroną środowiska, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji 

do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

i sposób jej rozliczania, określa odpowiednio rada powiatu w drodze uchwały.  

Powyższa uchwała wiąże się z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla powiatu jarocińskiego”. Dofinansowanie z budżetu samorządu 

powiatowego wydatków dotyczących usunięcia odpadów azbestowych powstałych przy 

wymianie lub usunięciu pokrycia dachowego, pozwoli na zwiększenie zakresu prac 

związanych z likwidacją wyrobów azbestowych na terytorium powiatu.  

 

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

Otwieram dyskusję. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – mam pytanie do tych 3 tys. zł czy jest skalkulowane to w jakiś 

sposób? Czy wzorujemy się na innych samorządach? Nie wiem czy 3 tys. zł to jest 

wystarczająca kwota?  

 

P. Sł. Frydryszak, Z-ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska – ta kwota 

została skalkulowana, że mniej więcej na taką powierzchnię dachu zostanie pokrycie kosztów 

usunięcia azbestu. Koszty są różne, zostawiamy wolną rękę podmiotowi, czyli osobie, która 

złoży wniosek, że ona musi wybrać wykonawcą. Natomiast koszty są około 20 zł za metr 

kwadratowy płyty. Zdarzają się mniejsze. Nie możemy przekłamywać tych kwot, wzorujemy 
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się między innymi na Gminie Kotlin, która od dwóch dofinansowuje. Ta kwota wystarcza  

na średnie pokrycie dachowe. Wspominałem na Komisji Rolnictwa, że w ten sposób nie 

pomożemy zdjąć azbest z dużych powierzchni. Jeśli tam nie wkroczą dodatkowe środki  

na przykład plan rozwoju obszarów wiejskich, w tej chwili można dofinansować, ale tylko 

jako koszt modernizacji całego obiektu. Natomiast nie ma ściśle jakiejś linii, która 

dofinansowuje usunięcie azbestu tylko w zakresie wymiany pokrycia. Nasze dofinansowanie 

ma pokryć koszty na budynkach mieszkalnych, budynków gospodarczych i ta kwota powinna 

wystarczyć do 200 m powierzchni dachu. 

 

Radny T. Grobelny – czy ewentualnie środki będą rekompensowane przez Ministerstwo 

Środowiska? Czy jeżeli podejmiemy się na cały powiat rekompensaty to gminy będą 

zwolnione? Jeśli wyniknie, że zgłoszeń jest tak dużo, że środków nie starczy to, co 

przewidujemy w takim przypadku? Jakbyśmy to ujęli? 

 

P. Sł. Frydryszak, Z-ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska – tak jak 

wspominałem jest to pierwszy rok dofinansowania i to ma nam dać obraz ilu będzie chętnych. 

Zmiana pokrycia to nie tylko usuniecie azbestu, ale osoba musi przewidzieć koszty zakupu 

nowego pokrycia i wykonania prac z tym związanych. To jest dofinansowanie z naszego 

budżetu, dofinansowanie z budżetu samorządu zarówno powiatowych, gminnych nie jest 

obowiązkiem, tylko samorządy mogą dofinansować, ale nie muszą. Jedyne samorządy, które 

dofinansowuje jest to gmina Kotlin pokrywa 30 tys. rocznie, pokrywa zapotrzebowanie, tyle 

wniosków jest w tym zakresie. Moja wiedza sięga to da nam obraz, co robimy dalej. Jest taka 

linia dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

ale ona jest dość skomplikowana i narzuca pewne procedury na samorząd powiatowy. 

Oczywiście, jeśli wniosków będzie tak dużo to niewykluczany próby przymierzenia się  

do dofinansowania w latach przyszłych. We wniosku trzeba podać ilość planowana w danym 

roku, jeśli chętnych będzie w zakresie kwoty 30 tys. zł to będziemy się tego trzymać, 

natomiast, jeśli wniosków będzie znacznie więcej to zawsze jest możliwość zwiększenia puli 

czy wystąpienia. Będzie to pierwszy rok, będzie rokiem rozpoznawczym. Rada na początku 

roku przyjęła program ochrony środowiska wraz z aktualizacją to poprzedni przewidywał 

nacisk, szczególny priorytet, na usuniecie azbestów z naszych budynków, ZSP nr 1 i to się 

udało zrobić. To było zadanie powiatu, czyli likwidacja azbestu z naszych nieruchomości. 

Aktualizacja pokazuje, że możemy wyjść do mieszkańców w celu pomocy na dofinansowanie 

tego problemu.  

 

Radny P. Franczak – czy są regulacje prawne, które dopuszczają dofinansowanie z dwóch 

źródeł samorządowych tzn. gminy i powiatu? Przykład Kotlina, może być mieszkaniec  

z Kotlina, który z jednej strony będzie miał dotacje z gminy Kotlin i później wystąpi o dotację 

z powiatu? 

 

P. Sł. Frydryszak, Z-ca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska – ustawa  

o finansach publicznych nie pozawala na podwójną dotację. W naszej uchwale jest stosowny 

paragraf, że dofinansowanie z budżetu powiatu nie pozwala na dofinansowanie z innych 

podmiotów, dodatkowo zabezpieczyliśmy się.  Dodatkowo jeszcze będziemy to regulować  

w umowach, żeby nie powieliły się dotacje. 

 

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

Czy są pytania? Nie widzę. Możemy przejść do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest 

„za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, 

jednogłośnie.  
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W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 9 radnych głosowało 

„za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

d) Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - przedkładam  

do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.” Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 6 do protokołu. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta - W związku ze stwierdzonym przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Poznaniu uchybieniem w sformułowaniu treści uchwały Nr XIII/103/15 

Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 września 2015r. w części dotyczącej dotowania 

placówek, o których owa w art. 2 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty należało wprowadzić 

stosowne zapisy dotyczące tych dotacji. Ponadto w podstawie prawnej uchwały należało 

wskazać ust. 8a art. 90 ustawy o systemie oświaty.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przed chwileczką Pan Wicestarosta mówił, że 

nowelizacja tej uchwały jest skutkiem konieczności prawidłowego zapisu finansowania 

schronisk i dlatego zostaje wprowadzony § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy otrzymują dotacje  

z budżetu powiatu w wysokości równej wysokości subwencji otrzymanej przez powiat  

w części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy na prowadzenie danych 

placówek”. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – z tego, co pamiętam z Komisji Edukacji, że w Prognozie 

przewidzieliśmy do 2017 roku, ta prognoza jest skrócona do 2016 roku. Do tej Prognozy RIO 

miało uwagi, to jest taka zmiana kosmetyczna 

 

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

Czy są pytania? Nie widzę. Możemy przejść do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest 

„za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, 

jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 9 radnych głosowało 

„za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

e) Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – stosowną uchwałę podejmowaliśmy na poprzedniej sesji, dotyczy 

ona finansowania projektu w ramach osi priorytetowej6. Rynek pracy, Działanie 6.1 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie jarocińskim. 

Poprzednia uchwała opiewała na kwotę 300 tys. zł.  W poprzedniej uchwale była 

zaproponowana kwota, jaka była by realna do wykorzystania w danym roku. natomiast ze 

względu na to, że środki na projekty pozakonkursowe są przyznane w ramach algorytmu, 
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każdy powiat ma określoną kwotę i powiat jarociński ma tak jak z tej uchwały wynika 1.115. 

548,00 zł. Gdybyśmy to zmienili to trzeba by było całą procedurę zrobić przez uchwałę 

samorządu województwa wielkopolskiego i zatwierdzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy, 

Polityki Społecznej, co jest nierealne. Jest algorytm przydzielony, każdy powiat ma określoną 

kwotę i w ramach tych kwot musi się rozliczać.  Są takie środki, które ma do dyspozycji. 

Drugim argumentem przemawiającym za tym jest to, że w następnym roku mogliby 

przydzielić mniejszą kwotę przyjmując bazę 300 tys. zł, a nie 1 100 tys. zł. W związku z tym 

poprawiamy tamtą uchwałę.  

 

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

Czy są pytania? Nie widzę. Możemy przejść do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest 

„za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, 

jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 9 radnych głosowało 

„za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

f) 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 8 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 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 9 głosach „za” 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

  

g) Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przedkładam  

do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. 

 

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

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

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

Otwieram dyskusję. 

 

Radny St. Martuzalski – Pan Skarbnik przekazał nam informację o przeniesieniu w planie 

wydatków kwoty 6 tys. zł z przeznaczeniem dla dotacji dla stowarzyszenia poza konkursem. 

Chciałem się dowiedzieć, dla jakiego Stowarzyszenia i jakie przeznaczenie? 

Co było powodem pomysłu zakupu tabletów? Wiem, że padnie za chwilę argument, że 

oszczędności papieru to jest oczywiste, natomiast chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej. 
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Czy te tablety zostały już zakupione? Czy są wskazania, jakie powinny być zakupione?  

Jest to novum dla radnych powiatowych.  

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – akurat Pan Sekretarz mógłby odpowiedzieć na to pytanie, 

Natomiast, jeśli planu nie było dotąd to jeszcze nie zostały zakupione. Chcemy wykorzystać 

środki, które mamy w tym roku i zabezpieczyć radnych w nowoczesny sprzęt, ułatwiający 

pracę w radzie. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – 6 tys. zł to jest z projektu, które 

Stowarzyszenie Edukacyjne, kierowane przez p. Koniecznego otrzymało. W ramach projektu.  

Nie mam go w tej chwili przy sobie, żaden problem mogę przynieść. 

 

Radny St. Martuzalski – nie chodzi o problem, tylko, jeśli mamy decydować to chodzi,  

o wilekość środków. Informację powinniśmy otrzymać, na co. Radni nie będą mieli zielonego 

pojęcia, na co środki sa przeznaczone.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – był zgłoszony projekt pływacki przez 

Stowarzyszenie. Nie pamiętam w szczegółach, zostało przeznaczone 6 tys. zł. Nie wiem czy 

Państwo sobie przypominają taki szczegół, że Stowarzyszenie złożyło projekt w ramach, 

którego dzieci wylatywały do Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że pieniądze zostały 

wyłożone szybciej przed zawarciem umowy ze względu na wylot, inaczej mówiąc 6 tys. zł 

musiało z powrotem do nas wpłynąć. Stowarzyszeniu tych pieniędzy brakuje, został 

zgłoszony projekt edukacyjny dotyczący zajęć pływackich dla określonej grupy młodzieży, na 

naszym obiekcie. Stąd zostało to przez Zarząd rozpatrzone pozytywnie.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – nie wiem czy ja dobrze zrozumiałem, ten wydatek jest związany  

z wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Na wyjazd do Stanów była przeznaczona kwota 6 tys. 

zł, ze względu na to, że wpłata dokonana została wcześniej, to te środki zostały zwrócone do 

budżetu powiatu. W jakiś sposób trzeba zrekompensować.  

 

Radny St. Martuzalski – intencja słuszna, ale robione w sposób w sposób negatywny. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – nie chodziło o ukaranie Stowarzyszenia  

i intencji tego Stowarzyszenia związanym z tym projektem.  Nie wiem czy należy to uznać  

za naganne. 

 

Radny St. Martuzalski – mam pytanie związane z inwentaryzacją zabytkowego parku  

w Kotlinie, bo mamy kwotę 2. 800 zł. Z tego, co się orientuję kwota jest niezbyt wielka, bo 

inwentaryzacja tego typu parku to jest koszt dużo większy, dlatego pytanie jak z taką kwotą 

sobie zarząd poradzi? 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – tam nie chodzi o cały park tylko część do płotu, dzielącego 

park na dwie części.  Jedna część została zinwentaryzowana, pozyskane zostały środki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i dokonano nasadzeń około 2000 drzew, 

kwiatów itd. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – czy nie lepiej zinwentaryzować całość parku, nie mówię w tym 

okresie, bo teraz nasadzenie nie wchodzą w rachubę, ale taki projekt wykonać ile on by 

kosztował i w przyszłym roku zabezpieczyć środki, aby mieć całość.   
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P. M. Szymczak, Wicestarosta – przygotowujemy się do tego. 

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz – przepraszam, ale wyszedłem tak jak sobie Państwo życzyliście 

po Pana Członka Zarządu i nie słyszałem pytania. O tabletach mam wszystko przedstawić? 

Zarząd podjął decyzję, że będą zakupione tablety dla radnych, będzie program e – sesja, która 

będzie prowadziła głosowanie, uchwały, zarządzenia będą przekazywane elektronicznie.  

To ma dobre strony, możemy zawsze wejść do archiwum, możemy odnowić, odświeżyć 

głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Jak również e – sesja współpracuje z portalem 

Wspólnoty, gdzie najnowsze zmiany są wprowadzane i każdy radny może tym zarządzać, jest 

poradnik radnego, gdzie wszystkie normatywa prawne są odnośnie samorządu.  

Ma to przynieść nam w przyszłości oszczędności. 

 

Radny T. Grobelny – mam pytanie do Pana Sekretarza, Pan jest w Radzie Miejskiej i tam są 

już tablety. W związku z powyższym niech nam Pan opowie jak to się sprawdza w Radzie 

Miejskiej. Jestem uczestnikiem na radzie gminy Jaraczewo i tam tez mają tablety.  

Kurier materiałów nie będzie rozwoził? 

 

Radny Sł. Wąsiewski – można wydrukować jak się głosowało przez 4 lata. 

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz – materiały będą przesyłane formą elektroniczną, rzeczywiście 

to polepsza, choć na początku były mieszane uczucia osób, które mniej pracowały w formie 

elektronicznej. Gmina przewidziała szkolenia, my również te szkolenia przewidujemy,  

na każdej sesji jest obsługa informatyczna. Nie powinno być problemu. Gro radnych jest 

usatysfakcjonowana, można skorzystać z innych stron internetowych, mamy bezpośrednie 

połączenie wi-fi. Czasami można podglądnąć jak inne samorządy w danym temacie 

głosowały, albo, jakie uchwały, narzędzie operacyjne. Pozytywnie, trudno mi się wypowiadać 

za innych radnych, można w archiwum sprawdzić, imiennie głosowane, można po latach 

sprawdzić, jak kto głosował, w jaki sposób. Można wrócić do pewnych uchwał i sprawdzić,  

w jakim kierunku orzecznictwo. Pozytywne narzędzie, które da nam szybkie poruszanie się  

i pomoc w pracy radnego.  

 

Radny St. Martuzalski – jakiej firmy? 

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz – jeszcze nie wiemy, jakiej firmy. W związku z tym, że to jest  

w olanie i dopiero procedurę będziemy przeprowadzać, są odpowiednie regulaminy, które 

przewidują postępowanie i wyłonienie operatora. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – to nie jest przekazanie na własność tylko w użytkowanie żebyśmy 

mieli świadomość.  Jeśli zginie to odpowiadamy, po kadencji zwracamy. 

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz – odpowiadacie za to, będą oświadczenia, będzie komisja 

inwentaryzacyjna miała zapisane. Po kadencji Państwo będziecie musieli oddać, ewentualnie 

złożyć wniosek i wykupić. 

 

Radny T. Grobelny – każdy radny będzie musiał na sesję nosić ze sobą tablet? 

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz – tak.   

 

Radny T. Grobelny – wszystkie informacje będą przesyłane mailowo? 
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P. I. Lamprecht, Sekretarz – tak wszystko elektronicznie, zostaną Państwu założone konta. 

Odpowiednie regulaminy musimy zmienić, nie będzie to stanowiło żadnego problemu. 

 

Radny W. Kwaśniewski – interpelację będę mógł złożyć elektronicznie na sesji?  

Czy odpowiedź na interpelację dostanę elektronicznie? 

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz – Szanowni Państwo myślę, że prezydium Rady to ustali. Jestem 

od wykonywania poleceń, mogę tylko podpowiadać i Państwu pomóc. To Państwo 

wybieracie, w jaki sposób pracujecie oczywiście przez większość.  

 

Radny W. Kwaśniewski – Szanowni Państwo nie chciałbym wychodzić na przeciwnego 

laptopom. Musicie zdawać sobie Państwo sprawę, że my w tym roku to na pewno kupimy,  

a wprowadzimy może w kwietniu, w marcu, zobaczymy jak to szybko pójdzie, bo musimy 

zmienić, statut powiatu. 

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz – oczywiście są pewne zmiany, które musimy podjąć, ale są 

pewne rzeczy, które możemy sobie uprościć, na przykład w Gminie jest głosowanie przez 

podniesienie ręki, ale to nie znaczy, że nie możemy przyjąć wniosku i również glosować 

elektronicznie i mamy wyszczególnione pewne rzeczy. Szanowni Państwo to są już 

techniczne rzeczy, które należy w odpowiedni sposób przygotować,  

 

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

Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowana projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest 

„za” pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję uprzejmie, jednogłośnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 8 głosach „za”  

i 1 głosie „wstrzymującym się” projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 

Radny Sł. Wąsiewski – zanim przejdziemy do następnego punktu chciałbym dowiedzieć się, 

z jakim terminem DPS przeprowadzi się do Kotlina, czy jest jakiś termin? 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – prace budowane miały zakończyć się do końca września, 

umowa była aneksowana z kilku powodów, bo poddostawcy zawalili pewne sprawy i została 

aneksowana do końca października. Prace budowlane zostały ukończone jak było 

przewidziane. W chwili obecnej jest montowany sprzęt, na przykład telewizory, serwerownia, 

to już nie leży po stronie firmy, która nam to wykonywała. Są stawiane meble, termin  

z meblami jest do 15 grudnia, w tym tygodniu zostanie zgłoszone do Sanepidu i do 

Państwowej Straży Pożarnej i do Nadzoru Budowlanego.  Największym bólem jest Sanepid 

Wojewódzki, bo oni sobie dają 14 dni, a później w ciągu 30 dni musza odebrać, mogą mieć 

uwagi, usterki mogą być. Chcielibyśmy na święta, ale wydaje się to mało realne, aczkolwiek 

możliwe. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – Pan Starosta dobrze powiedział, że decyzje szczególne Sanepidu 

Wojewódzkiego nawet nie warto ponaglać, bo to jest wielka odpowiedzialność. Przenosi się 

bardzo dużo osób.  Być może ta decyzja będzie się rodzić nie w ciągu tygodnia, ale w ciągu  

3 tygodni 
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Ad. pkt. 2 i 3.  

Skarbnik Powiatu, p. J. Jędrzejak – przedstawił projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2016-2028 w formie prezentacji multimedialnej. 

Projekt WPF powiatu jarocińskiego na lata 2016-2028 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Slajdy stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 

Do dnia dzisiejszego nie emitowaliśmy obligacji. Umowa jest podpisana. Nie było jeszcze  

w bieżącym roku konieczności uruchamiania tych środków. 

 

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

Otwieram dyskusję. 

 

Radny St. Martuzalski – zdaję sobie sprawę, że prognozowanie dochodów to jest wróżenie  

z fusów. W kontekście tych ostatnich zapowiedzi, ekipy, która w tej chwili rządzi krajem to 

zapowiedzi, że będą wzrastały odpisy z pitów i citów na rzecz samorządów, oby się tak stało, 

należałoby się cieszyć.  Nauczeni doświadczeniem wieloletnim, to nie jest tak do końca, że 

rządzący obojętnie, z której strony są chcą się dzielić środkami, które pochodzą z naszych 

podatków. Mam pytanie dotyczące wydatków majątkowych, Pan Skarbnik raczył powiedzieć, 

że być może jak rozmawiamy o szpitalu często się te wyrazy powtarzają „być może”, że nie 

będą potrzebne te środki.  Czy Pan Skarbnik ma jakieś nowe informacje od czasu jak 

rozmawialiśmy odnośnie nad stwierdzeniem „być może”, którego użył wtedy Pan Prezes 

Spółki Szpitalnej odnośnie programu, który Pan Starosta Wąsiewski rozmawialiśmy, 

zabiegaliśmy, sugerowaliśmy, żeby taki program został opracowany, który by wyeliminował 

w dużej części stwierdzenie „być może” i dał większe możliwości na to, żeby to obciążenie, 

które jest, o którym wspomniał Pan Skarbnik, żeby zmniejszyć. Ale po to, żeby tak się stało 

potrzebny jest program, który, da większe możliwości dochodowe Spółce. Czy jest jakiś 

sygnał ze strony zarządu szpitala, co do tego programu, pomysłu na zwiększenie możliwości 

finansowych szpitala tak, żeby sam się uporał ze zobowiązaniami, które poniosła Spółka, 

prawdę mówiąc Powiat Jarociński. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – wszyscy sobie zdają sprawę, że jeśli chodzi 

szpital to sprawa po pierwsze nie jest prosta. Chociażby biorąc pod uwagę, że poprzedni rząd 

podniósł uposażenie, jeśli chodzi pielęgniarki, w tym momencie Narodowy Fundusz Zdrowia 

obcina na szpitalu 800 tys. zł na przyszły rok.  Chyba jak sobie przypominam trzy tylko 

powiaty z woj. Wielkopolskiego, poznański, gnieźnieński, sa zadowolone z transzy pieniędzy, 

które dostaną na szpitale prowadzone na terenie woj. Wielkopolskiego. W przypadku innych 

szpitali zostało diametralnie ścięte dofinansowanie, jeśli chodzi o szpital jarociński jest to 800 

tys. zł.  Nasze zabiegi, a przede wszystkim, jeśli chodzi o Pana Prezesa, zaczynamy myśleć,  

w jaki sposób i w jakie projekty wejść, żeby doprowadzić ten szpital do stanu, jaki powinien 

być w 2017 roku. z drugiej strony zastanawiamy się czy to będzie zrekompensowane czy nie, 

ponieważ same powiaty chcą w tym zakresie strajk ogłosić. Jak długo można wytrzymywać  

w tym okresie cięć, tutaj jest podstawowy problem. W tym momencie nie oskarżam 

poprzedniego rządu czy obecnego rządu. Uważam, że jest to głębszy problem, nie wiem,  

w jakim zakresie pochyli się nad tym Ministerstwo Zdrowia, w jakim kierunku to pójdzie. 

Myślę, że my wszyscy nie jesteśmy teraz w stanie na to odpowiedzieć. Wiem, że  jako szpital 

pojawił się kolejny problem finansowy i zdajemy sobie sprawę, że  ten ciężar jakim  

są obligacje na pewno będzie musiał wziąć na siebie powiat, bo nie widzimy innego wyjścia 

na tym etapie.   
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Radny St. Martuzalski – to już jest jakaś odpowiedzieć, rozmawiamy o wirtualnym planie, 

bo tak jak powiedziałem zdaję sobie sprawę, co do wielu elementów niewiadomych, które  

są brane pod uwagę przy tworzeniu tego typu dokumentu. Informacja ta jest o tyle dość 

istotna, że powinna nam dać pod kątem budowy budżetu na przyszły rok, bo z tego, co 

zrozumiałem z kontraktu, który szpital powinien dostać, będzie kwota wskazana dla 

pielęgniarek, czyli będzie zwiększonym kosztem dla Spółki. W tej sytuacji może nie dzisiaj, 

ale Zarząd powinien nam przedstawić pomysł na dofinansowanie. Sam wykup obligacji nie 

zamyka problemu. Mówimy o zobowiązaniach z poprzednich lat, natomiast dzisiaj mamy 

nową rzeczywistość, czyli brak środków w wydatkach bieżących Spółki. Na niebagatelną 

kwotę 800 tys. zł.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – wszyscy zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób 

to rozwiązać, jest to informacja z zeszłego tygodnia.  Też jesteśmy zaskoczeni tym faktem, że 

w tej puli znajda się pieniądze dla pielęgniarek i uważam, że zasłużenie, ale z drugiej strony 

kontrakt jest ścięty o 800 tys. zł.  Inaczej podzielony, w tym momencie wszystkie zabiegi 

planowane, nieplanowe zaczynają się automatycznie w perspektywie czasowej przesuwać, bo 

trudno, żeby robić więcej zabiegów nieplanowych, za którymi idą wydatki, a my nie mamy 

sfinansowane przez NFZ. Nie mówię, że sytuacja jest łatwa, zawsze można powiedzieć, że 

majątek Spółki jest taki i taki, w ramach tego majątku możemy się poruszać, ale nie o to 

chodzi. Chodzi o to, żeby funkcjonowało na zasadach rynkowych, skoro jest to Spółka, nie 

powinno to przynosić straty. Biorąc pod uwagę pieniądze, które dostajemy z NFZ to staje się 

problemem do rozwiązania. Trudno nam powiedzieć, jakie będą rozwiązania w odniesieniu 

do NFZ, myślę, że te decyzje będą musiały zapadać w jakimś określonym czasie  

w Ministerstwie, my nie znajdziemy odpowiedzi na wszystko. Tym bardziej, że to nie tylko 

szpital jarociński dba o odpowiedni poziom w stosunku do swoich pacjentów, ale, tak samo 

Krotoszyn, Pleszew, Września, Środa, ale wszyscy walczą o te szpitale. Trzeba się zastanowić 

nad innymi formami finansowania, ale te decyzje będzie podejmowała cała Rada, po 

przeanalizowaniu sytuacji, musimy wszyscy znaleźć jakieś rozwiązania. Nie wyobrażam 

sonie tego, żeby któryś z oddziałów szpitala zniknął, tak myślę, że i Państwo sobie tego nie 

wyobrażają.  

 

Radny St. Martuzalski – mówimy o Wieloletniej Prognozie Finansowej, wydawałoby się, że 

niewiele wspólnego ma to ze szpitalem, natomiast nie, bo jak sami Państwo widzicie będzie 

odciskało piętnem na następne lata. Chciałbym przypomnieć słowa nieżyjącego świętej 

pamięci Przewodniczącego Zygmunta Meisnerowskiego, który w poprzedniej kadencji o tym 

mówił, nie przewidywał, że taka sytuacja może powstać. Natomiast mówił o zagrożeniach. 

Dzisiaj te zagrożenia się realizują. Na tej sali zadałem pytanie Panu Prezesowi czy ten 

program dotyczący zwiększenia możliwości pozyskiwania środków poprzez zwiększenie 

kontraktu i o ile zrekompensuje straty wtedy właśnie padło ze strony Pana Prezesa 

stwierdzenie „być może”. Dzisiaj nie zazdroszczę, co do rozwiązania tego problemu Zarząd 

nie będzie miał łatwego orzecha do zgryzienia, jak również Zarząd Spółki.  Nie chciałbym 

czarnowidztwa kreować, natomiast to wygląda groźnie dla finansów spółki i powiatu. Z tego, 

co słyszymy raczej nie ma szans na zwiększenie kontraktu, bez względu na to czy zostanie 

zlikwidowany NFZ czy nie, od tego pieniędzy w kasie tych środków nie przybędzie. Co warto 

podkreślić, podejmowaliśmy parę lat temu decyzję o przekształceniu szpitala w spółkę, 

jedyną grupą, która nie była beneficjentem tych przekształceń były pielęgniarki. To, co nie 

udało się zarządowi spółki przez te lata, czyli zrekompensować ich prace i zaangażowanie tą 

rolę przejął rząd, bardzo chwalebne, że dostrzegł pielęgniarki, ale ta decyzja w przyszłości 

spowoduje duże problemy. 
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P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – zgadzam się z tym, ale jeśli na uposażenie 

pielęgniarek, to dotyczyło skali całego kraju. Jednym ukradziono, a drugim dodano, bo tak  

to wygląda, bo jeśli mówimy, że to jest wspólny worek i jeśli z tego wspólnego worka 

przesuwam na określone kwoty, ale proszę zwrócić uwagę, że klienci szpital, potencjalni 

pacjenci mają poprzesuwane planowe operacje. Jeśli chodzi o endoprotezy, to kolejka  

w naszym szpitalu być może zostanie przedłużona o rok, a może o półtora roku.  

Trzeba pamiętać, że żyjemy na terenie naszego powiatu i naszym zadaniem przede wszystkim 

jest dbanie o zdrowie tych wszystkich, którzy mieszkają na tym terenie lub innych osób, które 

chcą skorzystać na terenie naszego szpitala.  Wydaje mi się, że, jeśli chodzi o służbę zdrowia, 

w takim systemie, w jakim ona obecnie jest to wszystkie powiaty będą skazane, że będą 

musiały dokładać do szpitali. Nie ma, co się oszukiwać, zawsze trzeba będzie, służba zdrowia 

jest coraz droższa. Ze względu na stopień zaawansowania urządzeń elektronicznych, 

diagnoza, tomograf czy inne diagnozy, które są bardzo drogie. Każdy z nas był w szpitalu, jak 

rozmawiałem z p. dr Roszakiem, to kiedyś ta operacja odbywała się na zasadzie wyczucia, 

lata praktyki robiły mistrza, wiedziałem, że tutaj trzeba ciąć. Teraz pogłębione analizy krwi, 

tomograf komputerowy, inne jeszcze badania.  XXI wiek, ale niech Państwo wezmą pod 

uwagę, że to są koszty, gdyby odnieść do każdego z nas, to się okazuje, że te operacje 20 lat, 

a obecnie to jest inny świat, ale to wszystko kosztuje. Uważam, ze nie będzie nigdy rozwiązań 

na tyle optymalnych, że jeśli chcemy dbać o mieszkańców musimy dopłacić. Nie ma innego 

wyjścia. Myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym.  

 

Radny St. Martuzalski – wniosek, żeby zakończyć dyskusję, bo i tak dzisiaj .. chciałbym 

złożyć wniosek, który jest powieleniem tego, o czym rozmawialiśmy półtora miesiąca temu 

jak rozmawialiśmy o szpitalu. Wtedy spotkało się to z Państwa strony nie do końca ze 

zrozumieniem, dzisiaj chciałbym powtórzyć ten wniosek. Określmy, żeby spotkać się  

z zarządem szpitala, żeby nam przedstawił pomysł, plan, obojętnie jak to nazwiemy na 

najbliższy rok i na najbliższe lata. Z tego, co dzisiaj usłyszałem jedynym pomysłem jest żeby 

tą lukę uzupełniał samorząd powiatowy. Szanowni Państwo ja nie widzę takiej możliwości. 

Nie może być tak, że spółka prawa handlowego, spółka nie jest wskazana na zysk, ale trudno, 

żeby czekała z wyciągniętą ręką od właściciela na pomoc, a nie dając ze swojej strony 

niczego. Dlatego Pani Przewodnicząca wnioskuję abyśmy ustalili i narzucili zarządowi 

szpitala jakiś termin, kiedy przedstawi nam roboczo plan. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – nie neguję tego wniosku, ale na jednym  

z posiedzeń Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych będzie omawiane, jest w planie pracy.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – problem jest istotny, rozpocznie się na 

komisji zdrowia, w swoim projekcie planu pracy komisji mamy również przewidzianą 

dyskusję na temat szpitala. Możemy połączyć komisję, jeśli macie Państwo propozycje 

możemy na tym etapie pozmieniać, aby ten temat był zarówno na komisji zdrowia jak u nas 

lub razem. Proponuję, abyśmy przełożyli tą dyskusję do czasu jak będziemy zatwierdzać plan 

pracy komisji i wtedy ustalimy nowy harmonogram pracy. 

 

Radny St. Martuzalski – zgoda, ale to nie ma być tylko dyskusja, tylko to jest wniosek do 

zarządu, żeby zażądał od zarządu spółki, dokumentu, czy planu, pomysłu, abyśmy mieli, nad 

czym dyskutować. Bo jeżeli następna dyskusja będzie wyglądała jak dzisiaj, że dostaniemy 

jakąś informację szczątkową mniej lub bardziej i będziemy się zastanawiać wspólnie, co 

zrobić. My nie jesteśmy od tego, od tego jest zarząd spółki, który powinien nam 

zrelacjonować jak wyjść z tej trudnej sytuacji, my ją możemy zaakceptować lub nie. 

Natomiast musimy mieć materiał, nad czym będziemy dyskutować,  
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Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – jestem przekonany, że zarząd powiatu  

i zarząd spółki pracuje już nad tymi tematami. Temat jest dosyć istotny, jak Państwo 

zauważyli już same kwoty porażają, nie wchodząc w meritum. Uważam, że jak 2 grudnia 

byśmy podjęli tą decyzję w uzgodnieniu z zarządem coś więcej ustalić, też bym nie chciał, 

żeby to była tylko rozmowa. Wpisywanie suchych punktów bez ustalenia z zarządem powiatu 

i zarządem szpitala. Moja propozycja jest nadal aktualna, żeby to odłożyć o tydzień przy 

zatwierdzaniu planu pracy, poprosić Zarząd również, żeby wziął pod uwagę rozmowę ze 

szpitalem, żebyśmy już o konkretach porozmawiali. 

 

Radny P. Franczak – chciałbym tylko nadmienić, że mam w kalendarzu zapisane, na  

27 grudnia spotkanie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Szpitala, gdzie w nawiązaniu do 

ustaleń spotkania z końca września czy początku października zobligował się przedstawić 

diagnozę z punktu widzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej i ewentualnie wskazał 

kierunki, w jakie powinniśmy pójść. Uwzględniając nasze otoczenie budżetowe, 

ekonomiczne, które będzie miało duże znaczenie, jaka kondycja finansowa szpitala  

w przyszłym roku również. 

 

 

Skarbnik Powiatu, p. J. Jędrzejak – przedstawił projekt budżetu powiatu, na 2016 r.  

w formie prezentacji multimedialnej. 

Projekt budżetu powiatu na 2016 rok stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Slajdy stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Radny St. Martuzalski – chciałbym prosić o doprecyzowanie informacji, którą 

otrzymaliśmy. W przyszłym roku powiat będzie emitował 5 mln zł obligacji, podał Pan koszt 

emisji w całym okresie?  

 

Skarbnik Powiatu, p. J. Jędrzejak – od całych czternastu lat. 

 

Radny St. Martuzalski – drugie pytanie odnośnie subwencji oświatowej, bo dostaliśmy 

informację, że ona rośnie. Z jakich przyczyn więcej? Czy więcej młodzieży będzie w naszych 

szkołach? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – subwencja oświatowa w tej chwili an przyszły 

rok wynosi 29. 650.000 zł. Liczę się z tym, że ona jeszcze na przełomie marca, kwietnia może 

wzrosną o dodatkowe fundusze. Wiąże się to z tym, że w skutek dobrej pracy naszych 

dyrektorów, naszych szkół ponadgimnazjalnych zwiększyła się ilość uczniów spoza terenu 

powiatu jarocińskiego. Spoza powiatu do naszych szkół trafiło 122 uczniów, a z kolei  

do innych powiatów przeszło 41 uczniów, na plusie mamy 141 uczniów. Uważam, że 

jesteśmy w stanie tą tendencje zachować, a nawet w przyszłym roku szkolnym poprzez 

podjęcie dodatkowych działań, myślę, że nawet zwiększymy ilość uczniów. Jest to związane  

z subwencją oświatową rośnie nam ze względu na ilość uczniów, którzy trafiają do naszych 

szkół.  Myślę, że jest powiązane z wynikami, jakie uzyskują nasze szkoły. Było to omawiane 

na Komisji Edukacji i Kultury. 

 

Radny T. Grobelny – z uwagą słuchałem Pana Skarbnika, miałem już okazję wysłuchać  

na Komisji Edukacji. Budżet się spina i finansuje, jest opracowany pod tym względem 

dobrze. Na Komisji Edukacji dyskutowaliśmy, że tym razem subwencja oświatowa i wydatki 

na oświatę prawie się równają. Zawsze było, tak, że coś zostawało z subwencji oświatowej, 



14 

 

do czego mieli zawsze zastrzeżenia pewnie ciche dyrektorzy, też niektórzy radni, tez kiedyś 

pytałem o to. Tym razem to się spina, wyrównuje, nawet niekiedy by coś trzeba dołożyć.  

Tym razem oświata jest dobrze finansowana i wyremontowana. Chciałbym zwrócić uwagę na 

to, co nas interesuje w ościennych gminach. Mianowicie drogownictwo, jest pewien wzrost, 

bo oprócz tych typowo wydatków majątkowych, na transport, łączność jest 11 mln zł, na 

drogi publiczne ponad 9 mln zł w tym na wydatki majątkowe 6,5 mln zł. Cieszy mnie, że 

zostało zwiększone na remonty cząstkowe dróg, na powierzchniowe utrwalenie dróg i poza 

tym na wszystkie takie remonty typu przebudowa przepustów, oznakowanie, opracowanie 

dokumentacji technicznych, sprzątanie ulic i chodników, nasadzenie drzew, ścinka poboczy, 

koszenie poboczy i wycinka krzewów, bardzo istotne dla nas. Same wydatki majątkowe 

opiewają na 6,5 mln zł i jest tutaj dużo projektów, które nam się przydadzą na przyszły rok, 

jak będziemy wnioskować o środki unijne, czy Urzędu Marszałkowskiego. Dobrze, że te 

projekty powstają. Wszystko jest zawarte w dziale 600. Gmina Jaraczewo też nie została 

pominięta. Jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 

Góra - Nosków za 100.000 zł. Będziemy o to wnioskować w przyszłych latach. Chciałbym 

się odnieść i to będzie taka moja autopoprawka na 57 stronie jest hasło: „Budowa chodnika  

w Rusku w kierunku Koźmina o dł. 115 m.” W moim wnioskach do budżetu, wnioskowałem 

o pełna nazwę tego zadania: „Budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina o dł. 120 m 

oraz budowa chodnika między ulicą Szkolną a ulicą Sportową o dł. 80 m” też o 100 tys. zł, 

które zostało mi tutaj przyznane, gminie Jaraczewo, ale chyba przez nieuwagę jest niepełna 

nazwa tego zadania.  Kwota pozostaje ta sama, składam wniosek o moja autopoprawkę, aby 

dopisać pełną nazwę tego zadania w projekcie budżetu na 2016 rok.  

 

Radny W. Kwaśniewski – patrzę na pozycję DPS, mamy planowane na 2016 rok, 4, 567.000 

zł i pytanie jest takie czy w 2016 roku wystarczy nam środków? Będziemy musieli 

utrzymywać jeden Dom w Zakrzewie i drugi Dom w Kotlinie, rozumie, że do czasu 

przeprowadzenia pensjonariuszy i przeprowadzenia się całego Domu, środki na utrzymanie  

i zabezpieczenie znajdują się w innym dziale. Czy te 4,5 mln zł nam wystarczą, musimy mieć 

pełną świadomość, że koszty utrzymania Kotlina mimo, że to jest obiekt nowy, będą 

zdecydowanie wyższe niż dotychczas ponoszone na utrzymanie Domu Pomocy w Zakrzewie. 

Prosiłbym Członków Zarządu, abyśmy przelecieli sobie zadania inwestycyjne i sobie 

dopowiedzieli to, czego nie idzie doczytać albo, czego nie umiem doczytać.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – są zabezpieczone środki. Zdajemy sobie 

sprawę, z tego, że w momencie jak nastąpi przeprowadzenie wszystkich pensjonariuszy,  

do DPS w kotlinie, to tamten obiekt będziemy musieli, co najmniej ochraniać czy 

zabezpieczać. Ostatnio byli u nas przedstawiciele rodziny Draheimów, też oni  

są zainteresowani, aby te obiekty były jak najszybciej wydane. Najpierw musimy poczekać na 

decyzję sadu, jeśli chodzi kasację. Liczyliśmy się z tym, że może to nastąpić przełom grudnia, 

stycznia, musi nastąpić wpisanie nowych właścicieli do księgi wieczystej. Musi także nastąpić 

rozliczenie majątku. My nie możemy wydać ot tak sobie.  Będzie musiało się odbyć wszystko 

poprzez sąd. Musi być sprawa bardzo czysta. Jeśli chodzi o zabezpieczenie pieniędzy liczymy 

się  z tym, że, obiekt w Kolinie jest przede wszystkim jest obiektem nowym, docieplonym, 

zabezpieczony, jest duża kubatura, ale jest zamknięta w jednej bryle budynku, a na terenie  

w DPS w Zakrzewie mieliśmy cztery obiekty, szczególnie pałac, który jest bardzo 

energochłonny. Uważam, że powinno nam sie zbilansować, tym bardziej, że ze starego 

portfela są tylko 84 osoby, a reszta osób do 110 jest z nowego portfela. Zmieniło się 

finansowanie tych osób, poza tym, Wojewoda tez pieniędzy trochę dorzucił. Myślimy, że 

powinno nam się w tej kwocie zamknąć, ale życie zweryfikuje. Nie jesteśmy w stanie w tym 

momencie zbilansować wszystkiego.  Uważam, ze to powinno wystarczyć. A jeśli chodzi  
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o wydanie majątku, to wszyscy czekamy, kiedy nastąpi wyrok sądu, żeby uruchomić następne 

procedury prawne.  

 

Radny St. Martuzalski – prosiłbym o doprecyzowanie, bo z tego, co usłyszeliśmy odbyła się 

rozmowa ze spadkobiercami rodziny Draheimów. Czy padły jakieś ustalenia, sugestie,  

w kwestii rozliczenia, sprawa wydania to jest nieuchronne, druga kwestia to jest żądania 

spadkobierców, co do korzyści utraconych? Czy to tez nie będzie w jakiś sposób obciążało 

poprzez proces sądowy, zdaję sobie sprawę, że to nie jest z dnia na dzień, że Zarząd poddaje 

się żądaniom spadkobierców i wypłaca. Natomiast czy były jakieś ustalenia wstępne, 

rozmowy na temat żądań, które się pojawiły wcześniej? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – odniósłbym się do tego, co przedstawiciele 

rodziny stwierdzili, byli raczej ciekawi, kiedy my ten obiekt opuścimy, to ich przede 

wszystkim interesowało. Nie potrafili sformułować to, co chcą robić w tym obiekcie, może ze 

względów handlowych nie chcieli nas informować. Nie było jasnego przekazu, co chcą 

zrobić, z tym obiektem. Strony poinformowaliśmy o wszystkich sprawach, że po pierwsze 

czekamy na kasację, jeśli nastąpi poprzez sąd wpisanie do księgi wieczystej to i tak musi 

nastąpić rozliczenie majątku, który zostawiamy. Na początku jak sobie Państwo 

przypominacie roszczenia wynosiły 16,8 mln zł, to było złożone do sądu w Jarocinie, zostało 

to przez sąd odrzucone ze względu to, że my jesteśmy nadal właścicielami majątku.  

Ostatnia kwota, o którą zwróciły się trzy osoby ze spadkobierców to była kwota 100 tys. zł. 

Nie było to już wielkie oczekiwanie o środki finansowe, tym bardziej, że widać, że występują 

trzy grupy ludzi z rodziny Draheimów i Pan Maczarski, który jest w Stanach Zjednoczonych  

i chyba dwa miesiące spędza w kraju i wtedy się tym interesuje oraz trzy Panie. Trzy grupy 

są, trudno nam powiedzieć czy oni się porozumiewają między sobą w tym zakresie czy nie. 

Oczekiwania są, kiedy opuścimy obiekt, poinformowaliśmy ich o wszystkich procedurach, 

był obecny radca prawny, aby pokazać, że to nie są z naszej strony żądania, tylko punkt po 

punkcie zostało przedstawione, co będzie w tym zakresie zrobione.  

 

Radny St. Martuzalski – jeszcze jedno pytanie, które wiąże się z projektem DPS a dotyczy 

pałacyku, pozostałości, ruin pałacyku. W zmianach budżetowych przed chwila głosowane 

2.800 zł na inwentaryzacje parku. Jakie są plany, co do tej nieruchomości zabytkowej? 

Odpowiedź będzie sugerowała czy będą jakieś koszty związane z odbudową, 

zabezpieczeniem tej nieruchomości. Zdaję sobie sprawę, że Konserwator Wojewódzki nie 

zgodzi się na zlikwidowanie całkowite obiektu. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – ja już kiedyś, chyba rok temu wspomniałem, że 

w mojej ocenie, myślę, że nawet pracowników Konserwatora Zabytków jest to romantyczna 

ruina. Dlatego, że tego pałacyku nikt nie jest w stanie na tym etapie odbudować, gdybyśmy 

chcieli przywrócić ten pałacyk do świetności, to jest tak jakbyśmy budowali Zamek 

Królewski od podstaw, trzeba by było rozebrać wszystko do fundamentów i na nowo 

wybudować. Myślę, że tego ciężaru nikt nie jest w stanie udźwignąć, powiat na pewno nie 

zwracaliśmy się dwukrotnie do Ministerstwa o wykreślenie tego obiektu z listy zabytków, na 

razie otrzymywaliśmy odpowiedź odmowną. Jak rozmawialiśmy z pracownikami 

Konserwatora Zabytków w Poznaniu to, proponowaliśmy, żeby zostawić ślad fundamentów, 

tablice informacyjne ze zdjęciami jak to wyglądało, na tym etapie możemy jedynie 

zabezpieczyć ten obiekt, żeby nikomu się nic nie stało. To są zbyt duże środki, kiedyś 

przeliczaliśmy to było 30 mln zł, żeby odtworzyć do stanu takiego, jaki powinien być, to jest 

niemożliwe. 
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Radny W. Kwaśniewski – jeszcze jedno pytanie odnośnie pałacyku, czy powiat jest  

w posiadaniu inwentaryzacji, która swojego czasu była wykonana? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – tak, jest. Swego czasu w latach 70 – tych była 

wykonana całościowa dokumentacja, były porobione rysunki, zdjęcia, rozrysowane wszystkie 

detale.  Była prośba Konserwatora Zabytków, że jeśli zostanie wykreślone, żebyśmy 

przekazali im tą dokumentację. Myślę, że w tym kierunku pójdziemy, można by to zostawić 

w muzeum, ale wydaje mi się, że bardziej byłoby to kompetentne przekazanie w ręce 

konserwatora zabytków. Było to kilka tomów dokumentacji, przeglądałem, była świetna 

zrobiona. Można by na tej podstawie pałacyk odtworzyć od podstaw.  

 

Radny St. Martuzalski – było pytanie, żeby rozwinąć katalog zadań inwestycyjnych 

rozwinąć, dla przykładu chciałem podać jest zadanie bardzo ważne w mojej ocenie, jeśli 

chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców tej części Jarocina „Przebudowa chodnika na ulicy 

Podchorążych i Malinowskiego”, jest kwota 170 tys. zł, żeby zrealizować dwie ulice, to  

w mojej ocenie jest to kwota niewystarczająca. Chcielibyśmy dowiedzieć się, co kryją się  

w szczegółach pod tymi zadaniami, które są wskazane.  

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – Referat Dróg tak oszacował i tak wpisaliśmy.  

 

Radny St. Martuzalski – konkretne pytanie, czy mówimy o chodnikach po jednej i po 

drugiej stronie na dwóch ulicach? Musimy doprecyzować to zadanie, czy część chodnika za 

180 tys.? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – tak zostało oszacowane. Myślę, że to jest 

związane z tym, że traktowane jest tak, że podbudowa do tego chodnika już jest.  

 

Radny St. Martuzalski – tam nie ma jeszcze projektu. To jest zadanie inwestycyjne samego 

projektu. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – nie pamiętam dokładnie, jaka jest kwota. 

 

Radny St. Martuzalski – na opracowanie dokumentacji projektowej jest 100 tys. zł.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – ta kwota ma wystarczyć. Jest to wykonalne, tak 

nas zapewniano. 

 

Radny St. Martuzalski – z tego, co usłyszałem z ust obecnego Burmistrza, że jest to zadanie 

powiatowe tzw. łącznik drogi S 11 i S 12. Jest kwota w budżecie 350 tys., chciałbym się 

dowiedzieć, na co, ta kwota ma być przeznaczona, bo za 350 tys. zł łącznika nie wybudujemy, 

bo miałem do dyspozycji trzy koncepcje odnośnie budowy tego łącznika i ich wartość była od 

35 mln do 70 mln zł. Takie były opracowania, przygotowane jako koncepcje do realizacji.   

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta - na przygotowanie projektowej dokumentacji. 

 

Radny St. Martuzalski – to mam następne pytanie odnośnie tej inwestycji, bo zakładamy 

projekt, a projekt przygotowujemy wtedy, kiedy zakładamy, że będziemy inwestycję 

realizować. Zakładając minimalną kwotę, przy dwóch obiektach inżynieryjnych, na przebiegu 

tej drogi, to kwota wychodzi większa niż autostradowa. Jeśli to ma być zadanie powiatowe to 

czy powiat jest przygotowany i w jakiej kwocie na zrealizowanie tej ogromnej inwestycji. 
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Zdaję sobie sprawę, że 30 czy 35 mln zł to jest kwota zbyt wielka, żeby powiat mógł 

udźwignąć. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta - razem z zapowiedzią realizacji tej inwestycji była 

zapowiedź, że nie będziemy jej realizować, jeżeli nie dostaniemy dofinansowania z nowego 

rozdania unijnego, czyli 80%.  

 

Radny St. Martuzalski – proszę Państwa ja mam konkretny wniosek, co do tego.  

Ten łącznik nie znalazł się na liście zadań kluczowych województwa Wielkopolskiego, czul 

możliwość pozyskania środków na zrealizowanie tego łącznika właśnie z tych środków,  

o których mówił Pan Wicestarosta jest żadna. W związku z tym czy dzisiaj wydatkowanie 

350 tys. zł na dokumentację, kiedy otrzymałem zapewnienie, że na wybudowanie chodnika na 

dwóch ulicach wystarczy 180 tys. zł, takich mankamentów na terenie powiatu, gdzie 

chodników mamy sporo do zrealizowania. Czy warto ryzykować i wyrzucać w cudzysłowie 

do szuflady 350 tys. zł przy tak niewielkiej szansie pozyskania środków? Dzisiaj podejmiemy 

decyzję, mówię o samorządzie, o Radzie o przyjęciu budżetu, w którym będzie zapis  

o przekazaniu 350 tys. zł na przygotowanie dokumentacji, mając świadomość, że 

zrealizowanie, bo nie ma takiej możliwości zbyt wielkich, żeby pozyskać te środki. Będzie to 

tzw. szufladowa dokumentacja. Czy stać nas na tak duże ryzyko? 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – spróbuję rozwiać pewne wątpliwości, przypomnę 

historycznie, że też wspólnie z Gminą Jarocin przy dofinansowaniu wiaduktów 

przygotowywaliśmy projekt przebudowy wiaduktów, a właściwie ich budowy od początku 

nie mając pewności czy pozyskamy w przyszłości środki, a jednak warto było. Tutaj też. 

Myślę, że lista inwestycji czy zadań kluczowych w nowym WRPO będzie jeszcze zmieniana. 

Kontynuując wypowiedź z tych 350 tys. zł, to 150 tys. zł mamy porozumienie z Gminą 

Jarocin, że otrzymamy.   

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – też chciałbym dodać w tej kwestii, jeśli 

chodzi o inwestycję drogową. Można zadawać sobie pytania, czy nas stać na taki projekt czy 

inny i pewnie są w historii takie dokumentacje, które nie są zrealizowane. Pamiętajmy, że  

w większości zaczynamy od projektów i w większości korzystamy ze środków zewnętrznych. 

Czy nas stać żeby nie realizować inwestycji drogowych w powiecie jarocińskim? Nie stać.  

Im więcej ich zrealizujemy i tych małych i tych dużych, tym suma summarum będziemy mieć 

lepszy stan drogowy i więcej pieniędzy w budżecie do skonsumowania na drogi. Jestem pełen 

nadziei, że pieniądze zewnętrzne dostaniemy i należy nie bać się a wręcz wspierać zarząd  

w tym przekonaniu, ze działania takie będą skutkowały pozyskaniem środków  

i zrealizowaniem inwestycji dla dobra nas wszystkich. 

 

Radny St. Martuzalski – wiara czyni cuda, trzeba Wierzyc. Natomiast nie można działania 

samorządu opierać o zasady wiary, od tego są inne instytucje, które zajmują się tym 

profesjonalnie. Natomiast bardzo dobry przykład Starosta Szymczak podał w kwestii jak 

chodzi o realizację wiaduktów. Szanowni Państwo tylko te środki były zdefiniowane  

i stosunkowo łatwo do zdobycia, Ministerstwo Transportu miało pulę rezerwową, corocznie, 

wykorzystaliśmy w gminie Jaraczewo, słynny mostek w Niedźwiadach.  

Pozyskaliśmy również środki. Ministerstwo mogło przeznaczyć środki na projekty 

inżynieryjne. Natomiast to, o czym mówimy, wiara nie ma nic wspólnego, jest harmonogram 

przyjęty przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest gospodarzem tych środków. 

Kontrakty wojewódzkie były negocjowane z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego jako 

dysponentem tych środków. Dzisiaj nie możemy mówić, że nam cos się uda, bo jest wszystko 
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zaplanowane. Chcę Państwu przypomnieć, że jednym z wnioskodawców, co do zadań 

kluczowych byłem, jeśli chodzi o drogę 11, bo uważałem, że to jest zadanie kluczowe  

w nazwie dla naszego regionu i ono się znalazło. Niestety nie znalazł się łącznik, nie widzę 

szans dużych na pozyskanie w kontrakcie wojewódzkim, na dzisiaj nie ma szans, żeby się 

pojawiły. Dlatego moja obawa, że wykonamy dokumentację za dużą jak na możliwości 

powiatu 300 tys. zł.  

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – 350 odjąć 150 to jest 200. 

 

Radny St. Martuzalski – jeśli dla Pana 200 tys. zł to jest niewielka kwota, kiedy dostajemy 

informację, że być może staniemy przed koniecznością nie powiem ratowania szpitala, ale 

wspomożenia, bo tam brakuje 880 tys. zł.  To wydatkowanie w tak nie pewny interes jest dla 

mnie nie do przyjęcia. Zgadzam się, że tam gdzie jest możliwość wyciąganie ręki po środki 

zewnętrzne, ale realna. Każdy z Państwa na tej sali marzyłby sobie o trafieniu szóstki  

w kumulacji, ale zdaje sobie sprawę, że to jest mało realne. Nie mówię, że to jest 

proporcjonalna ta możliwość, ale chyba jest cos na rzeczy, ze akurat z tego źródła nie 

pozyskamy środków. Chyba, że zarząd ma inny pomysł na sfinansowanie tego zadania. 

Dzisiaj należałoby się zastanowić nad alternatywą, bo jeżeli nie otrzymamy z kontraktu, 

jesteśmy odpowiedzialni za finanse samorządowe to musimy mieć plan B jak zrealizować  

to zadanie, żeby nie zmarnować tych 350 tys. zł samorządowych pieniędzy, obojętnie, z jakiej 

kieszeni pochodzą.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – proponuję, aby 

przegłosować zmianę pana Grobelnego dotyczącą zmiany nazwy zadania budowa chodnika  

w Rusku: budowa chodnika miedzy Szkolną i Sportową. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – to jest wniosek i Komisja dzisiaj głosuje wniosek.  

 

Radny J. Zegar – proszę powtórzyć treść wniosku. 

 

Radny T. Grobelny – wnoszę o autopoprawkę do projektu budżetu na 2016 rok o zmianę 

nazwy zadania budowa chodnika w Rusku: budowa chodnika miedzy Szkolną i Sportową. 

Pełna nazwa zadania jest budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina oraz budowa 

chodnika miedzy Szkolną i Sportową. 

 

Radny J. Zegar – długość będzie 115 metrów czy to będzie dłuższe? Bo Pan dodaje dwie 

ulice. 

 

Radny T. Grobelny – rozmawiałem z Kierownikiem Banaszakiem i zmierzyliśmy i przy 

kwocie za metr chodnika 500 zł, wyszło 50 tys. zł za 100 metrów. Tutaj będzie w jednym 

odcinku 120 metrów, w drugim 80 metrów, czyli 200 metrów razy 500 zł daje 100 tys. zł.  

Projekt mieści się w dziale poprzednim. Mieścimy się w tej kwocie. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – tak jak powiedział przed chwilą Pan Radny Grobelny 

wczoraj mierzyli, to nie może być w tym wniosku tak jak jest napisane o długości 120 tylko 

powinno być: Budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina o dł. 120 m oraz budowa 

chodnika między ulicą Szkolną a ulicą Sportową o dł. 80 m.” 

 



19 

 

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” podjęciem wniosku? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 9 radnych głosowało 

„za”. Wniosek został podjęty. 

 

 

Radny St. Martuzalski – budowa chodnika w Rusku długości 115 metrów 100 tys. zł 

natomiast chce Państwu przypomnieć, że długość ulicy Podchorążych to jest około 400 

metrów, ulica Malinowskiego około 100 metrów po obydwóch stronach to daje nam 1000 

metrów i mamy za 170 tys. zł wykonać? Ktoś próbuje kogoś wystawić a przede wszystkim 

mieszkańców tych ulic. Chce przypomnieć, bo bardzo dużo się tutaj mówi o wydatkowaniu 

grosza samorządowego i pochylamy się nad bezpieczeństwem. Chce Państwu przypomnieć, 

że po uruchomieniu tzw. łącznika ul. Batorego z ul. św. Ducha, stało się to małą obwodnicą 

Jarocina, samochody, które uciekają ze Św. Ducha przejeżdżają przez osiedle, chodniki na 

tym osiedlu są w stanie bardzo złym, żeby nie powiedzieć katastrofalnym. Dlatego ja 

wnioskuję, bo tych środków nie starczy 170 tys. zł na to zadanie. Wnioskuję, aby poprawić 

bezpieczeństwo mieszkańców, o zdjęcie wątpliwej, co do sukcesu inwestycji: projekt łącznika 

miedzy 11 a 12, na wyremontowanie, wybudowanie chodników na tym niebezpiecznym 

jeszcze raz podkreślam ciągu drogowym na ulicy Podchorążych, Malinowskiego.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – tez bym chciał złożyć wniosek  

o zamknięcie dyskusji. 

 

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” podjęciem wniosku? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 2 radnych głosowało 

„za”, 5 głosowało „przeciw”, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek nie został podjęty. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – wnoszę o zamknięcie 

dyskusji w dniu dzisiejszym, następne posiedzenie jest 2 grudnia.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – chciałem dodać, żeby rozwiać te obawy, które Pan Starosta 

Stanisław podnosił, co do kosztów budowy chodników, to taka prośba do Zarządu, żeby 

Wasze służby przygotowały taką realną kalkulacje. Teraz dyskutowaliśmy czy 100 metrów  

w Jaraczewie za tą kwotę czy 200 za 100 tys. zł. Natomiast z drugiej strony pokazujemy  

w Jarocinie chodniki trzy razy dłuższe i kwota podobna. W związku tym drogowcy by 

ocenili, myślę, że koszt jest uzależniony, co jest pod spodem, być może trzeba rur przełożyć, 

kanalizację. Takie rzeczy gdybyśmy mieli to od razu by rozwiały wątpliwości 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – są rozbieżności tak można by przypuszczać na pierwszy 

rzut oka, w Rusku 120 metrów trzeba przykryć rów, wsadzić rury i krawężnik i on będzie 

dość szeroki, bo chyba 1,50 m. Natomiast na ulicy Podchorążych póki co jest chodnik na trzy 

płytki czyli 90 cm. Jak go zrobimy nawet 1,20 metra to wsadzimy w obrzeża bez krawężnika. 

I rowu tam tez nie ma do przykrycia. Jeszcze jedna uwaga z Funduszu Osiedlowego Tumidaj 

zebranie osiedlowe postanowiło o przekazaniu 62 tys. zł na to zadanie. Będziemy mieli 

więcej, na razie tego nie wykazujemy, bo nie ma porozumienia.  
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Radny St. Martuzalski – to nie jest tak, sprostowanie małe. Nie zebranie decyduje 

osiedlowe, tylko w listopadzie będzie głosowanie mieszkańców osiedla, które zadanie ma 

zostać zrealizowane. Miejmy nadzieję, że społeczność lokalna tego osiedla w ten sposób 

włączy się w realizacje tego potrzebnego zadania, ale nie mamy pewności, bo tych zadań było 

6 zgłoszonych. Być może mieszkańcy tak zadecydują, że nie będzie możliwości sięgnięcia  

z tego Funduszu tych środków.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – realność wykonania jest, jeśli zabraknie to się dołoży.  

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Wiceprzewodnicząca Komisji 

Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke zamknęła obrady. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

           
Janina Nicke 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


