
Protokół Nr 34/16 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 29 września 2016 r. w przerwie sesji 

w sali posiedzeń Ratusza 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 poinformował, że Komisja zebrała się by zaopiniować 

autopoprawki Zarządu do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 – 2028 oraz w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 rok.  

 Stwierdził, że Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje quorum. 

Następnie poprosił p. Jacka Jędrzejaka Skarbnika Powiatu o przedstawienie autopoprawek. 

 

Ad.pkt.1 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – autopoprawki dotyczą projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 – 

2028 oraz w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok. Zarząd Powiatu wprowadza 

dodatkowe środki w kwocie 55.410 zł na zakup karetki. Środki w kwocie 28.235 zł pochodzą 

z odsetek na rachunkach bankowych natomiast kwota 27.175 zł z ponadplanowych 

dochodów.  

 

Radny L. Mazurek – na posiedzeniu Komisji p. Skarbnik wspominał, że znalazły się środki 

z Gmin na ten cel. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – to prawda. Środki w kwocie 240.000 zł pochodziły 

z budżetów samorządów gminnych z tereny powiatu. Kwoty były zróżnicowane i zależały od 

liczby mieszkańców w danej gminie. 60.000 zł przekazał powiat. Po otwarciu przetargu 

okazało się, że kwota jest niewystarczająca i należy dołożyć środki. 

 

Radny L. Mazurek – dziękuję. W porządku. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak – dziękuję 

bardzo. Poddaję autopoprawki pod głosowanie w celu zaopiniowania. Kto jest „za” 

pozytywnym zaopiniowanie proszę o podniesienie ręki. 

 

Wszyscy członkowie Komisji głosowali „za” pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawek. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Zdrowia i 

Spraw Społecznych p. Mateusz Walczak zamknął obrady. 

 

Przewodniczący Komisji 

           
Mateusz Walczak 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 


