
Protokół Nr 45/17 

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 26 stycznia 2017 r. w godz. od 15:00 do 15:10 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2016. 

2. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad.pkt.1 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2016. 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz - mamy do zatwierdzenia sprawozdania z 

Komisji. Czy ktoś z członków Komisji ma jakieś uwagi do sprawozdań? Poddał pod 

zaopiniowanie sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju za 2016 roku. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Członkowie Komisji Budżetu przyjęli do wiadomości przedstawione sprawozdanie, bez 

uwag. Wszyscy członkowie Komisji zaopiniowali sprawozdanie pozytywnie. 

 

 

4Ad.pkt.2 Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej 

własność powiatu jarocińskiego służebnością przesyłu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 

4 do protokołu.   

 

p. Alicja Staniszewska, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Przedmiotem 

uchwały jest ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

współwłasność Powiatu Jarocińskiego w udziale 42/100 i Gminy Jarocin w udziale 58/100, 

oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Jarocin na ark. mapy 17 jako działka nr 348/2                    

o pow. 0.2793 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1J/00021376/6 na rzecz 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy przy ul. 

Gajówka 1 63-200 Jarocin. Zgodnie z art. 305
1 

 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380 ze zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz 

przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o 



których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać 

w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych 

urządzeń (służebność przesyłu). Z kolei zgodnie z art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Do czasu określenia zasad zarząd 

może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu.  

Dla skuteczności ustanowienia służebności na nieruchomości stanowiącej współwłasność 

wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Mając na uwadze powyższe podjęcie 

uchwały o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy przy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin jest 

zasadne. 

 

Przewodniczący Komisji 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. 

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Mariusz 

Małynicz zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
Mariusz Małynicz 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


