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Protokół Nr 28/16 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu  

i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 25 maja 2016 r. w godz. od 16: 20 do 16:40 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych p. Mateusz Walczak, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji  

i zaproszonych gości. 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) 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak - 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego dotycząca stanowiska Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozostawienia Jarocina w sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich w okresie programowania 2014 - 2020. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

P. H. Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju - Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego pismem z dnia 17 maja 2016 roku Nr DPR-III-4-2.052.47.2016 

poinformował Starostę Jarocińskiego o wypowiedzeniu Umowy dotacji nr DPR.U.3/2016  

na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jarocinie 

zawartej w dniu 20 stycznia 2016 roku. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

funkcjonuje w Jarocinie od 1 lutego 2008 roku. Obejmuje on swoim zasięgiem obszar pięciu 

powiatów: jarocińskiego, krotoszyńskiego, średzkiego, śremskiego i pleszewskiego 

zamieszkałych przez blisko 330 tys. mieszkańców. Do jego głównych zadań należy bezpłatne 

informowanie o dodatkowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektów 

realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  

i krajowych programów operacyjnych oraz promowanie ich znaczenia dla rozwoju regionu  

i Polski, a także doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie jak i rozliczania 

środków otrzymanych w ramach Funduszy Europejskich. Z usług Punktu Informacyjnego 

korzystają zarówno przedstawiciele podmiotów publicznych jak i właściciele firm oraz osoby 

prywatne. Wszyscy korzystający bardzo pozytywnie oceniają działalność Punktu oraz widzą 

potrzebę jego dalszego funkcjonowania. Niewątpliwie ważnym argumentem jest również fakt, 

iż potencjał Starostwa Powiatowego w Jarocinie jako jednostki publicznej gwarantuje 

świadczenie wysokiej jakości usług, a Punkt Informacyjny w Jarocinie spełnia wszystkie 

wymagania techniczno-logistyczne stawiane Punktom w Wielkopolsce.  
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Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – Czy są 

pytania?  

 

Radny St. Martuzalski – nie zaszkodziłoby, żeby taki apel wysłać też do Ministerstwa o nie 

o nie obcinanie środków. Jeżeli głównym argumentem dla Marszałka jest niedostateczna ilość 

środków potrzebnych do funkcjonowania tego Punktu to adresatem właściwym byłby 

Minister, który te środki obcina. Taki wniosek. Wydaje mi się, że nie zaszkodziłoby taki 

podobny apel wystosować.  

 

P. Jan Szczerbań, Przewodniczący Rady – Panie Radny, po co mam dwa razy głosować, na 

temat Punktu wypowiada się Pan Marszałek. Pan Marszałek wskazał, że są obcięte środki. 

 

P. Urszula Banachowicz, Kierownik Referatu Inwestycji – chodzi o to, że w naszej 

umowie są zawarte postanowienia dotyczące zmniejszenia dotacji na rok następny, jeżeli 

punkt podlega negatywnej weryfikacji.  Podobną umowę ma Województwo reprezentowane 

przez Marszałka zawarte z Ministerstwem. Ministerstwo uczyniło to, co trzeba zrealizowało 

postanowienie umowy, która jest zawarta.   

 

Radny St. Martuzalski – jak sama Pani stwierdziła umowa mówi o 3 %. Wydaje mi się, że 

te 3 % znalazłoby się nawet w budżecie Powiatu, żeby uzupełnić ten niedobór, który został z 

przyczyn obiektywnych, z oceny Punktu obcięty. 

 

P. H. Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju – Panie Radny, ścieżka decyzji Urzędu 

Marszałkowskiego jest taka, że jeżeli Punkt otrzymuje negatywny certyfikat to zgodnie z 

umową ma obcinaną dotację o 3 %. My działamy dalej i musimy się zmieścić w 

zmniejszonym budżecie. Decyzja Marszałka jest inna niż by wynikało z rozumowania tej 

umowy, bo Marszałek zamierza zlikwidować całkowicie Punkt mimo, że zgodnie z umową 

powinien nam obciąć dotację o 3 %. Dlatego jest apel do Marszałka, który próbuje tym 

ruchem przeorganizować sieć Punktów w całym województwie. A tak jak mówię zgodnie z 

umową powinniśmy otrzymać ograniczoną ilość środków. 

 

Radny St. Martuzalski – czy mamy informację o ile zostały obcięte fundusze z Ministerstwa 

do Wielkopolski. Jeżeli o 3 % to można się zastanawiać nad tym rozstrzygnięciem. Czy 

mamy taka informację o ile zostały obcięte środki, co mogłoby skutkować taką decyzją o 

likwidacji dwóch Punktów?  

 

Radny Zb. Kuzdżał – chciałem się dowiedzieć ile ten % ma wartości? Może to będzie mała 

suma i jesteśmy w stanie dołożyć żeby nie likwidować? Czy to jest już podjęta decyzja, która 

mówi o likwidacji?  

 

Radny St. Martuzalski – mam wniosek dalej idący, żeby w tej uchwale umieścić zapis, że 

deklarujemy jako samorząd powiatowy, żeby różnicę które są z obcięcia środków 

deklarujemy, ze uzupełnimy. Jeżeli chcemy negocjować to musimy z czymś wyjść do drugiej 

strony. Samo powiedzenie „odczepcie się” od nas, bo nas lubicie czy nie lubicie i chcecie nam 

zabrać zabawkę to nie do końca ten argument będzie ważny. Taki argument o deklaracji z 

naszej strony, że jesteśmy w stanie wnieść środki finansowe na uzupełnienie tej luki. Myślę, 

że to byłby argument, który musiał by samorząd Wielkopolski wziąć pod uwagę.  

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński -  to jest uchwała stanowiskowa, na podstawie której 

Zarząd Powiatu przygotuje treść pisma skierowaną do Marszałka. Propozycje różne się znajdą 
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i wybiegi do rozmów, bo muszą być. W tym momencie przedmiotem dyskusji jest fakt 

wywołania samej uchwały intencyjnej, która umożliwi nam podjęcie innych kroków 

niezwiązanych tylko rozmową z Panem Marszałkiem, ale też z innymi instytucjami 

wspomnianymi wcześniej w rozmowie.  

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – Czy są 

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

radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję uprzejmie. 

 

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

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 8 radnych 

głosowało „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 

 

b)  
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak - 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie 

Jarocin prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami publicznymi na 

terenie powiatu jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych - Zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy o 

samorządzie powiatowym, Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego. Z kolei 

art. 12 pkt. 8a powołanej ustawy o samorządzie powiatowym mówi,  

że podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań publicznych stanowi wyłączną 

kompetencję rady. Zadanie realizowane będzie w Powiecie Jarocińskim na terenie Gminy 

Kotlinie. Przebudowanie drogi Jarocin – Wola Książęca w miejscowości Wola Książęca 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i ułatwi komunikację pomiędzy Gminą 

Jarocin a Gminą Kotlin. Mając, zatem na względzie brzmienie powołanych przepisów ustawy 

o samorządzie powiatowym, podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest w pełni 

uzasadnione. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – 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 9 głosach „za”  

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

c) 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak - 

Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na 

lata 2016 - 2028. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – Czy są 

pytania? Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały? 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. 

 

d) 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak - 

Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zmian budżetu powiatu na 2016 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – 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 9 głosach „za”  

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych p. Mateusz Walczak zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
Mateusz Walczak 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 

  

  


