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Protokół Nr 20/15 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 2 grudnia 2015 r. w godz. od 14:30 do 14:45 

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. Spóźnił się p. radny Stanisław Martuzalski. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 

stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju  

p. Mariusz Małynicz, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i zaproszonych 

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

quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2016 rok.  

2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na 

lata 2016-2028. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1 

Przewodniczący Komisji p. M. Małynicz – w dniu dzisiejszym kończy się procedura 

opiniowania projektu budżetu powiatu na 2016 rok. W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczą 

Przewodniczący stałych komisji. Projekt budżetu powiatu był omawiany na poszczególnych 

komisjach, gdzie został on zaopiniowany. Proszę o przedstawienie opinii stałych Komisji 

Rady Powiatu, które wpłynęły do Komisji Budżetu i Rozwoju.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak - Komisja 

Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu  

24 listopada 2015 r. pozytywnie 8 głosami „za” zaopiniowała przedłożony projekt budżetu 

powiatu na 2016 rok w zakresie działania Komisji, nie wnosząc do niego żadnych uwag  

i wniosków. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda - Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 

19 listopada 2015 r. pozytywnie 6 głosami „za” zaopiniowała przedłożony projekt budżetu 

powiatu na 2016 rok w zakresie działania Komisji, nie wnosząc do niego żadnych uwag  

i wniosków. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury p. Mariusz Stolecki - Komisja Edukacji  

i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 23 listopada 2015 r. 

pozytywnie 7 głosami „za” zaopiniowała przedłożony projekt budżetu powiatu na 2016 rok  

w zakresie działania Komisji, nie wnosząc do niego żadnych uwag i wniosków. 
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Przewodniczący Komisji p. M. Małynicz – dziękuję Przewodniczącym za przedstawienie 

opinii. Natomiast na Komisji Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 

roku, na którym był analizowany przedłożony projekt budżetu powiatu na 2016 rok, został 

zgłoszony wniosek przez p. radnego Stanisława Martuzalskiego, który brzmiał: Wykreślenie  

z projektu budżetu na 2016 rok inwestycji o nazwie Budowa łącznika drogi krajowej  

nr 11 z drogą nr 12 – projekt. Kwotę 350.000 zł, która jest zaplanowana na tą inwestycję 

przeznaczyć na zadanie pn. Przebudowa chodnika na ulicy Podchorążych i ulicy 

Malinowskiego w Jarocinie.” Wniosek ten nie uzyskał większości w związku z tym wniosek 

nie przeszedł.  

Ponadto na Komisji Budżetu został zgłoszony wniosek p. radnego Teodora Grobelnego 

dotyczący: „Zmiany nazwy zadania o brzmieniu Budowa chodnika w Rusku w kierunku 

Koźmina dł. 115 m na nazwę Budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina o dł. 120 m 

oraz budowa chodnika między ulicą Szkolną a ulicą Sportową o dł. 80 m.”. Wniosek został 

przyjęty przez Komisję.  

W związku z powyższym, że ta procedura opiniowania projektu budżetu kończy się czy ktoś  

z radnych chciałby zabrać głos do projektu budżetu powiatu na 2016 rok? Otwieram dyskusję. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – jest to 

budżet dość odważny na nasze możliwości, warunki. Emitujemy obligacje, ale z drugiej 

strony nie będą to pieniądze w żaden sposób stracone ani nie będzie to zadłużanie tylko 

idziemy w konkretny plan inwestycyjny opisany szczegółowo dla poszczególnych 

miejscowości i zadania i w zakresie różnych działań komisji. Jest to ciekawy i wartościowy 

budżet, który należałoby poprzeć.  

 

Przewodniczący Komisji p. M. Małynicz – dziękuję. Czy są jeszcze głosy w tej sprawie? 

Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania projektu budżetu powiatu na 2016 rok wraz  

z wnioskiem.  Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji Budżetu i Rozwoju jest „za” 

pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu powiatu na rok 2016? Dziękuję.  

Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji,  

przy 8 głosach „za” projekt budżetu powiatu na 2016 rok został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Na posiedzenie przybył p. radny Stanisław Martuzalski. 

 

Ad. pkt. 2 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – przedkładam do 

zaopiniowania projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. Dodał, że projekt ten był omawiany dość szczegółowo na ostatnim posiedzeniu komisji 

przez Pana Skarbnika. Kto z Państwa członków Komisji Budżetu i Rozwoju obecnych na sali 

jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2028? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 

Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji, przy 8 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na 

lata 2016-2028 został pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad. pkt. 3 Sprawy bieżące 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – mam jedną sprawę informacyjną, Wojewoda ogłosił 

ranking tzw. „schetynówek” i nasz projekt jest na miejscu 6, czyli bardzo dobrym. Witaszyce 

– Zakrzew.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – chciałbym poruszyć 

jeszcze jedną rzecz, otrzymali Państwo na poprzedniej Komisji założenia do planu pracy 

Komisji. Dzisiaj nie będzie zatwierdzać, ale czy ktoś chce coś dodać albo zaproponować do 

planu? W kwestii szpitala będziemy rozmawiać na następnej komisji. W styczniu odbędzie się 

wspólna Komisja z Komisją Zdrowia odnośnie tematyki szpitala.  

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu i 

Rozwoju, p. M. Małynicz zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
Mariusz Małynicz 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


