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Protokół Nr 32/16 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

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

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 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. Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 

2028.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok. 

 

 

 

Ad.pkt.1 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Janina Nicke – proszę o omówienie projektu uchwały. 

 

P. T. Fuczyło, główna księgowa – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na 

lata 2016 - 2028. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Janina Nicke – czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy 

do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Projekt uchwały został 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 

 

Ad. pkt. 2. 

P. T. Fuczyło, główna księgowa – omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. Dodała, że w uchwale w § ust. 4 uchwały budżetowej wystąpił błąd pisarski. 

Z załącznika do wydatków majątkowych, które opiewają na kwotę 17.528.606 zł, winno być 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.908.606 zł, a na wniesienie wkładu do spółek prawa 

handlowego 620.000 zł. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Janina Nicke – otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie 

widzę. Przechodzimy do głosowania.  

Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Projekt uchwały został 

zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju, p. M. Małynicz zamknął obrady. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
Mariusz Małynicz 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


