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Protokół Nr 35/16 

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 09 września 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. Nieobecny Pan Radny Stanisław Martuzalski. 

 

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 projektów uchwał. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 

a)Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz - Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

pomocy finansowej Gminie Żerków w roku 2017. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

 

P. Urszula Banachowicz, Kierownik Referatu Inwestycji - Niniejsza uchwała jest 

podejmowana ze względu na planowane złożenie przez Gminę Żerków wniosku  

o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisew – Ludwinów nr 620029 P” 

w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  

2016 - 2019”. Podstawowym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników 

ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej  

i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. Jednym z ważniejszych 

kryteriów decydujących o dofinansowaniu zadania jest współdziałanie partnerów np. 

samorządu gminnego i powiatowego, które zwiększa szanse uzyskania dotacji - zgodnie  

z kryteriami wniosek uzyskuje dodatkowe 5 punktów za ponad 50% wkład partnera  

w wartość wkładu własnego wnioskodawcy, która maksymalnie może wynosić 50% wartości 

projektu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz – dziękuję bardzo. 

Przechodzimy do zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

2. Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz - Zaopiniowanie projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Gminie Jarocin w roku 2017. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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P. Urszula Banachowicz, Kierownik Referatu Inwestycji - Niniejsza uchwała jest 

podejmowana ze względu na planowane złożenie przez Gminę Jarocin wniosku  

o dofinansowanie zadania pn. „Budowa odcinka drogi klasy Z łączącego ul. Wrocławską  

z ul. Bema oraz ul. Wrocławską z ul. Śródmiejską wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu 

ul. Wrocławskiej i Śródmiejskiej” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Podstawowym celem Programu jest poprawa 

bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie 

spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. 

Jednym z ważniejszych kryteriów decydujących o dofinansowaniu zadania jest 

współdziałanie partnerów np. samorządu gminnego i powiatowego, które zwiększa szanse 

uzyskania dotacji - zgodnie z kryteriami wniosek uzyskuje dodatkowe 5 punktów za ponad 

50% wkład partnera w wartość wkładu własnego wnioskodawcy, która maksymalnie może 

wynosić 50% wartości projektu. 

 

Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

 

Radny W. Kwaśniewski – chciałem zadać pytanie do obydwu uchwał. Czy powiat dostanie 

od Gminy Jarocin i od Gminy Żerków pomoc zwrotną? 

 

P. Urszula Banachowicz, Kierownik Referatu Inwestycji - dostała, z Gminy Żerków  

na drogę Żerków – Kamień. Z Gminy Jarocin na przebudowę drogi Wola Książęca. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz – dziękuję bardzo. 

Przechodzimy do zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

3. Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz – Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego 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 – Przechodzimy  

do zaopiniowana projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem? Dziękuję uprzejmie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

4. Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – Zaopiniowanie projektu 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.  
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Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – Czy są pytania? Nie widzę.  

Przechodzimy do zaopiniowana projektu uchwały? Kto z Państwa radnych jest „za” 

pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję uprzejmie. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju, p. M. Małynicz zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
Mariusz Małynicz 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 


