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Protokół Nr 24/16 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 25 lutego 2016 r. w godz. od 15: 00 do 15:50 

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 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. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2015 roku. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – przedstawił sprawozdanie  

z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2015 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 

3 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

 

Radny T. Grobelny - kilka słów chciałbym dopowiedzieć do sprawozdania. Należałoby się 

odnieść do zeszłorocznej wycinki traw przy drogach powiatowych, dostaliśmy srogie baty na 

terenach gmin ościennych za spóźniony przetarg, który się odbył w sierpniu czy w lipcu. 

Bardzo późno były cięte te trawy, powinny być już drugi raz. Uważam, że to było 

niedopatrzenie, zmienialiście zarząd dróg powiatowych na referat dróg powiatowych, uwaga 

taka wytyczna. Druga sprawa, jeśli chodzi o nasze pobocza dróg powiatowych, musze 

stwierdzić, że dawno nie były wycinane krzewy te, które były wycinane maszyną tnącą  

z ciągnikiem. Dwa lata temu pozbyliśmy się maszyny na rzecz żerkowskiej gminy i od tego 

czasu krzewy nie są przycinane, a odrosty są do 1,5 - 2 m. Na terenie gminy Jaraczewo nie 

zauważyłem żeby były cięte krzewy zeszłego roku, a sam zgłaszałem odrosty przy lipach przy 

Cerekwicy Starej, przy ośrodku wychowawczym, ale też nie zostały odrosty ścięte.  

Zasłaniają wyjazd, przejazd, są niebezpieczne dla ruchu pieszego i drogowego. Od czasu do 

czasu zauważam, że nasze drogi powiatowe nie zawsze były lustrowane na bieżąco, faktem 

jest czy wiatr, czy idący z imprez opuszczą jakiś znak, w Cerekwicy Nowej był opuszczony 

na ziemię i tak sobie leżał, nie są na bieżąco lustrowane. Tak samo mam zastrzeżenia, co do 

łatania wyrw i ubytków w asfaldzie po zimie, Cerekwica Nowa była naprawiana jesienią,  
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a powinno być po wiośnie. Mam wrażenie, że bardzo nieudanym sposobem, zabrakło smoły, 

reszta rozwiana po bokach. Odnoszę się krytycznie do napraw pozimowych, pewnie brakuje 

nakładów na przepusty. Ciężki sprzęt transportowy, to już nie jest to, co kiedyś były lekkie 

przyczepki, obecnie kursuje po naszych drogach ciężki sprzęt drogowy o dużej ładowności. 

Niestety przepusty coraz bardziej się zapadają. A kolejne przejazdy powodują to, że tworzą 

się zaniżenia i na przepustach trzeba na bieżąco pilnować i naprawiać. Mam wniosek 

złożyłem w biurze podawczym. Cerekwica Nowa jest to wioska poniemiecka, Niemcy 

opuścili w 45 roku i Niemcy wybudowali przepusty kamienne i nie ma na nich zaniżenia 

żadnego. A bywają przepusty wybudowane dwa lata temu i już są zaniżenia, nie mogę 

zrozumieć jak to się dzieje. Przy poniemieckich przepustach kamiennych te zakończenia, 

które były z kamienia trochę się sypią, dlatego wniosek o naprawę wlotów i wylotów, 

ponieważ kamienie usypujące się tworzą niedrożne kanały. 100 lat temu kamienne przepusty 

były lepsze budowane przez naszych sąsiadów, trzymają się bardzo dobrze oprócz Tychy 

wlotów. Mamy niedobór środków zwłaszcza na konserwacje bieżące. Bywały różnie robione, 

pamiętam konserwację Nosków przez Parzęczew, która musiała być poprawiona po pół roku, 

bo samochody zmiotły do rowu. Konserwacja może być dobrze lub źle zrobiona. 2 lata temu 

było zrobione i było dobrze zrobione, podwójna warstwa, dobrze polane smołą, trzyma się 

dobrze i jest dobrze zrobione. Zwracam uwage, żeby dopilnować tych spraw. Apelowałbym 

do referatu dróg powiatowych, o monitorowanie dróg powiatowych, bo nie były na bieżąco 

przeglądane.  

 

Radny W. Kwaśniewski - ciekawe sprawozdanie, jeśli chodzi o rok ubiegły. Zauważyłem 

ciekawostkę i chcę się do niej odnieść. Odmalowano przejścia dla pieszych, linie osiową 

Jarocin - Żerków, oraz wymalowano linie skrajne, na odcinku Żerków – Śmiełów - Ruda 

Komorska na łączną kwotę 64.600 zł. Ani nie kwota ani nie kilometry. Czym różni sie droga 

Jarocin – Żerków – Śmiełów od drogi Kotlin – Sławoszew? Jakimi parametrami, że na tej 

drodze a Śmiełów – Jarocin szło zastosować i wymalować pasy środkowe i skrajne, a na 

drodze, o którą wnioskują mieszkańcy gminy Kotlin, szczególnie miejscowości Sławoszew 

nie szło tego zrobić? Choć odcinek Kotlin – Sławoszew do samego Parzewa jest to 8 km 

drogi, a tutaj zrobiono 30 km drogi.  W związku z tym chciałem złożyć wniosek, żeby  

w ramach bieżącego utrzymania w tym roku wymalować pasy na drodze Kotlin - Sławoszew. 

Wskazuję źródło finansowania, oszczędności na odśnieżaniu, bo w tym roku tak się fajnie 

ułożyło, że mamy porę deszczową, za chwilę będziemy mieć porę suchą, ale nie mamy zimy. 

W związku z tym są oszczędności w środkach, które były przeznaczone na odśnieżanie.   

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – dlaczego podjęto decyzje 

odmalowania pasów, linii skrajnej, ponieważ tam występują jedne z najgorszych warunków 

pogodowych, dużo lasów, duże zamglenie. Mieszkańcy zawsze domagali się, żeby było widać 

przy przejazdach, przy deszczach, bo asfalt nie odbija tylko zabiera światło.  

Jedna z ważniejszych dróg jest właśnie droga na Żerków i w kierunku Komorza. 

 

Radny St. Martuzalski – mieliśmy zaprezentowane sprawozdanie z ubiegłego roku. 

Mieliśmy obiecane, że po roku rozbiegu nowego podmiotu w strukturach powiatu, które 

zajmuje się budownictwem wszyscy radni stwierdzili, że ubiegły rok nie był najlepszy, jeśli 

chodzi o utrzymanie dróg powiatowych. W tym roku wyciągając doświadczenie 

ubiegłoroczne będzie lepiej. W związku z tym mam kilka pytań. Kiedy będą przeprowadzone 

przetargi na cząstkowe remonty? Jesteśmy po zimie, samorządy wyszły na drogi, już usuwają 

ubytki w drogach, które są po zimie duże, co skutkuje dużymi szkodami, jeśli chodzi  

o samochody. Czy jest rozstrzygnięcie odnośnie cząstkowych remontów? Jeżeli nie to, kiedy? 

Czy te środki, które są zabezpieczone wystarczą? Można już oszacować, jakiego rzędu są te 



3 

 

uszkodzenia. Czy te środki będą wystarczające na usunięcie tych wszystkich szkód 

pozimowych? Następne pytanie wiąże się z tym, o czym mówił Pan Radny Grobelny, bo 

powiat pozbył sie maszyny, która przez parę lat sprawdzała się, usuwała w newralgicznych 

miejscach krzewy szczególni na skrzyżowaniach, dzięki temu urządzeniu, temu uciążliwości 

dla kierowców. Dzisiaj, kiedy nie mamy tego narzędzia, to, w jaki sposób będziemy sobie 

radzić na ponad 300 km dróg powiatowych?  Z jednej strony wskazywano, że likwidacja 

Zarządu Dróg Powiatowych będzie oszczędnością, tego podmiotu, który wykonywał między 

innymi te drobne, wydawałoby się banalne zadania. Dzisiaj, kiedy ich nie będzie będziemy 

musieli ponieść z tego tytułu koszty. Chciałbym się dowiedzieć, jakiego rzędu będą koszty, 

które będą spowodowane wycinką krzewów, na naszych drogach powiatowych? Reasumując, 

te pytanie, które przedstawiłem chciałbym, żebyśmy dzisiaj otrzymali odpowiedź.  

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – odnośnie przetargu na remonty 

cząstkowe jest złożony wniosek, będzie ogłaszany przetarg na początku przyszłego tygodnia, 

poniedziałek, wtorek. Ten przetarg jeszcze nie został wprowadzony, bo prowadzimy już dwa 

postępowania przetargowe i jesteśmy zasypywani masą pytań. To postępowanie przetargowe, 

zostanie rozpoczęte w poniedziałek, wtorek. Jest to usługa, postępowanie nie będzie trwało 

dłużej niż 7 dni, w połowie marca będziemy rozstrzygać przetarg. Odnośnie kosztów  

na cząstkowe remonty masą butemiczną mamy środki około 490 tys. zł. Takie jak w zeszłym 

roku. Zastosowaliśmy w czasie poprzetargowym, o 50% mogliśmy zwiększyć na remonty 

cząstkowe, powinny nam wystarczyć na remonty cząstkowe. Odnośnie wycinki krzewów 

sprawdzamy czy jest możliwość pozyskania takiej maszyny, nie mamy problemów  

z krzewami na Żerkowie, bo mamy podpisane porozumienie. Gmina Żerków się z tego 

wywiązuje. Poszukujemy czy jest możliwość zakupienia takiej usługi na terenie naszego 

powiatu. Na wycinkę krzewów w naszym budżecie mamy zapewnione około 75 tys. zł  

 

Radny Sł. Wąsiewski – wspominał Pan, że ma Pan zarezerwowane 75 tys. zł na wycinkę 

krzewów. W procedurze przetargowej można by wyłonić wykonawcę i zlecić, że w tej czy  

w innej gminie ma tą usługę realizować. Dlaczego mamy czekać aż ktoś kupi maszynę? 

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – jest procedura przetargowa,  

w tej chwili te, które są najważniejsze przetargi, inwestycyjne i wykaszanie poboczy dróg. 

 

Radny T. Grobelny - za miesiąc zakwitną krzewy, liście się pojawią i będzie okres ochronny 

i znów cały rok będzie po wycince krzewów. 

 

Radny St. Martuzalski – mam pytanie odnośnie traw, ile mamy przewidzianych pokoszeń, 

ile będzie pokosów wykonywanych? Tak samo jak w zeszłym roku, że są rzeczy ważniejsze, 

nie mamy czasu na przetargi, wchodzimy w ostatni miesiąc kwartału, w mojej ocenie był 

najlepszy okres, żeby uzyskać najlepsze ceny. Im dalej będziemy ociągać się z przetargami 

tym ceny za usługi będą gorsze.  Dodatkowym elementem, który powinien zdopingować  

i Zarząd i Referat Dróg Powiatowych, że za chwilę rozpoczyna się wegetacja i stanie się po 

ubiegłym roku krzewy staną się problemem dla kierowców. Mój wniosek, aby te przetargi 

przeprowadzić ze względu na to ile w tych rozpoczętych przetargach jest zapytań, bo to nie 

jest dla mnie żaden argument, że jest dużo pytań i nie można dwóch prostych przetargów 

ogłosić.  

 

 

 



4 

 

Radny P. Franczak – czy w przetargach na wykaszanie poboczy jest kryterium ceny czy są 

dodatkowe kryteria? 

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – kryterium będzie posiadania 

maszyn, dwie albo trzy maszyny, żeby jednocześnie działały na terenie powiatu.  

 

Radny St. Martuzalski – czy posiadania czy dysponowania maszyn? 

 

P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – dysponowania.  

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – mamy zaległy wniosek Pana Radnego 

Kwaśniewskiego i chciałbym go poddać pod głosowanie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 4 głosach „za”  

i 5 głosach „przeciw” wniosek został odrzucony. 

 

 

 

Ad. pkt. 2. Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz przedkładam  

do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028.  

  

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

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz – Czy są pytania?  

Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowana projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2028.  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. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz przedkładam  

do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2016 r.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie powiatu na 2016 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz – Czy są pytania?  

Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowana projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian w budżecie. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem? 

Dziękuję uprzejmie, jednogłośnie. 
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W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 9 głosach „za”  

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju, p. M. Małynicz zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
Mariusz Małynicz 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


