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Protokół Nr 22/15 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju, Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych, Komisji Edukacji i Kultur oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 29 grudnia 2015 r. w przerwie obrad sesji  

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30 

 
 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z listami 

obecności – stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.   

Nieobecny Wicestarosta Pan Mikołaj Szymczak. Spóźnił się Pan Radny Sławomir 

Wąsiewski. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady p. Jan Szczerbań, który na wstępie powitał 

wszystkich członków Komisji Stałych. Stwierdził, że Komisje mogą podejmować 

prawomocne decyzje, gdyż zachowują quorum. Następnie przedstawił proponowany 

porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

 

 

Ad.pkt.1 

 

a)  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego”. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Przed świętami na sesji mieliśmy okazję wysłuchać wprowadzenia, czym zajmuje się rozwój 

publicznego transportu zbiorowego. Było to bardzo dobrze zrobione i wiemy, o co chodzi. 

Poproszę p. Kierownika Pietrasa o przypomnienie w skrócie. 

 

Pan Kazimierz Pietras, Kierownik Referatu Komunikacji – ustawa o publicznym 

transporcie zbiorowym nakłada na różne podmioty w tym również na powiat obowiązki. Na 

mocy tej ustawy powiat stał się organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Do tej 

pory transport realizowany jest przez przewoźników po trasach zgłoszonych Staroście, kasują 

bilety a za bilety ulgowe otrzymują zwrot od Marszałka Województwa. Od stycznia zwroty 

do biletów ulgowych będą tylko dla przewozów określonych w planie przedstawionym dzisiaj 

Radzie. Powiat Jarociński czeka spore zadanie. Plan został przygotowany przez profesjonalną 

firmę i przedstawiony na poprzedniej sesji. Plan będzie można zmienić, ale też w oparciu 

o kolejną uchwałę Rady. Jest to obszerne zagadnienie. Kolejna uchwałą, która się pojawi, 

będzie dotyczyła stawek za przejazd autobusem, będzie trzeba zdecydować jak autobusy będą 

miały być oznakowane, będzie trzeba rozliczać się z Marszałkiem i przedsiębiorcami, itd.  
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P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu – proszę Komisje o zaopiniowanie 

projektów uchwał. W pierwszej kolejności Komisję Budżetu i Rozwoju. Przekazuję 

prowadzenie Komisji Panu Małyniczowi. 

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – przepraszam za 

spóźnienie. Byłem na pogrzebie. Otwieram dyskusję. 

 

Radny T. Grobelny – zwróciłem uwagę teraz w rozdz. 8 § 3 ust. 1 jest zapis, że Powiat 

Jarociński, w miarę posiadanych środków finansowych, dążyć będzie do zapewnienia 

możliwie najwyższego standardu przystanków komunikacyjnych. Za przystanki odpowiadały 

Gminy, a teraz powiat. Czy powiat realizując program przejmie koszty utrzymania 

przystanków, czy jednak nadal gminy będą za nie odpowiadały? 

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – w ustawach o utrzymaniu 

czystości i porządku za porządek na przystankach odpowiadają gminy. Jeżeli chodzi 

o wybudowanie przystanku czy wiaty również gminy. Ewentualnie na powiecie będzie 

ciążyło ustawienie znaków.   

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – czy są jeszcze jakieś 

pytania. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.  

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

zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się 

wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego” został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

b)  

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

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

P. Jacek Jędrzejak Skarbnik Powiatu – proponuje się utworzyć wykaz wydatków 

niewygasających, które nie wygasają w roku 2015. Są to dwa zadania: „Przebudowa 

chodników na ul. Malinowskiego i Podchorążych w Jarocinie” 15.000 zł oraz „Przebudowa 

drogi powiatowej Hilarów - Wola Książęca” 29.000 zł. Termin realizacji przewiduje sie na 

czerwiec 2016 r.  

 

Radny St. Martuzalski – ja mam jedno pytanie, bo jest kolosalne zadanie „Przebudowa 

chodników na ul. Podchorążych i Malinowskiego” kwota 11.000 zł i uzasadnienie mnie 

zmusiło do zadania tego pytania. Jeżeli przez parę miesięcy tego roku nie potrafiliśmy 

zinwentaryzować zjazdów na posesje i porównać ich z mapą zasadniczą to ja mam 

wątpliwości czy my zdążymy tą inwestycje w przyszłym roku również wykonać. Rozumiem 

jak wydatki niewygasające, duże zdania, jest dużo rozliczeń, projektów, które są zasilane z 

innych źródeł. Natomiast tutaj czytelne, jasne, krótkie małe zadanie i okazuje się, że będzie to 

zadanie dwuletnie. Natomiast inwentaryzacja wydawałoby się rzecz banalna. Przejechałem 

dzisiaj jedną i drugą ulicą i jest to kwestia paru minut, żeby takie zadanie wykonać, a tutaj 
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przenosimy środki na przyszły rok. Proszę o odpowiedź, dlaczego taka decyzja i brak postępu 

przy realizacji tego zadania.  

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – zadanie weszło dopiero na sesji 

na końcu listopada, umowa została podpisana na końcu listopada. Projektant przystąpił do 

działań zrobił mapy i musi pomierzyć. Dlatego wystąpił o przedłużenie tego terminu, żeby 

zrobić to dobrze i dokładnie. 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – czy są jeszcze jakieś 

pytania. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.  

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

zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się 

wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

c) 

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

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata  

2015-2028 wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

P. Jacek Jędrzejak Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF na lata 2015- 2028. 

 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – dziękuje bardzo. Czy 

są jeszcze jakieś pytania. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.  

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

zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się 

wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

d) 

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

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 roku wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 
 

P. Jacek Jędrzejak Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2015 rok. 

Na posiedzenie przybył Pan Radny Sławomir Wąsiewski. 

Radny M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – czy są jeszcze jakieś 

pytania. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.  

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

zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się 

wstrzymał? Dziękuję. 
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W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

Następnie głosowała komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Wszyscy 

głosowali „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

 Następnie głosowała Komisja Edukacji i Kultury. 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury. Wszyscy głosowali 

„za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

Kolejna była Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wszyscy 

głosowali „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 

 

 

Z uwagi na wyczerpnie porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rozwoju 

 

Mariusz Małynicz 

 

 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


