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Protokół Nr 55/17 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 04 sierpnia 2017 r. w godz. od 10.10 do 10.55 

w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecni radni: Bronisława Włodarczyk, Mariusz 

Małynicz, Mikołaj Szymczak, Mariusz Stolecki.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju  

p. Sławomir Wąsiewski, 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 projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży 

bezprzetargowej nieruchomości 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia 

Województwu Wielkopolskiemu prowadzenia zadania publicznego w latach 2017 

i 2018. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017-2030. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 r. 

 

Ad.pkt.1 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji - proszę o zreferowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

P. K. Sobczak, Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – projekt 

uchwały dotyczy sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Jarocińskiego. Nieruchomość jest położona na ul. Zacisznej, na której usytuowana jest stacja 

transformatorowa stanowiąca własność Energa-Operator S.A. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję. Czy są 

pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest 

za pozytywnym zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad. pkt. 2. 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji – przechodzimy do kolejnego punktu porządku 

obrad zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

Radny J. Szczerbań, Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego – decyzję wspólnie 

podejmowaliśmy już wcześniej. Chodzi o parafię w Górze. Nastąpiły utrudnienia. Obecnie 

przepisy się trochę zmieniły i procedurę trzeba było ponownie uruchomić. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji – ta uchwała jest odzwierciedleniem, że aby 

przekazać jakiekolwiek środki na obiekty pod nadzorem konserwatorskim trzeba spełnić 

warunki, a szczególnie złożyć wniosek zgodnie z załącznikiem do uchwały. Czy są pytania do 

projektu uchwały? 

 

Radny J. Zegar – czy jeśli inne parafie złożą wniosek to czy również będziemy rozpatrywać, 

czy to jest jednostkowo? 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji – uważam, że uchwala jest dla wszystkich. 

Każdy kto zarządza, czy jest właścicielem obiektu pod nadzorem konserwatorskim ma prawo 

złożyć taki wniosek. Natomiast kwestia pozytywnego rozpatrzenia to już jest po stronie 

Zarządu.  

 

Radny J. Zegar – chciałbym dowiedzieć się ze strony Zarządu, czy będzie podchodził do 

sprawy w ten sposób, że postara się pozytywnie zaopiniować pozytywnie wnioski innych 

parafii i dopomóc utrzymać zabytki sakralne 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – ta uchwala została wywołana za poprzednika mojego 

Starostę Walczaka. Jeśli środki finansowe się znajdą to weźmiemy pod uwagę. Jeśli środków 

nie będzie to wiadomo, że nie będzie dofinansowania. Uchwała jest wiążąca i będzie można 

wnioski składać.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję. Uchwała 

jest tylko możliwością złożenia wniosku, natomiast forma pozytywnego rozpatrzenia, to tak 

jak w każdych zadaniach inwestycyjnych, które mamy w budżecie. Jeśli są środki i jest 

argumentacja taka, że można przychylić się do takiego zadania, to jak najbardziej. Czy są 

jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za 

pozytywnym zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad. pkt. 3. 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji – przechodzimy do zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia Województwu 

Wielkopolskiemu prowadzenia zadania publicznego w latach 2017 i 2018. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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P. M. Drzazga, Wicestarosta – chciałbym wprowadzić poprawkę do omawianego projektu 

uchwały, dlatego że zmienia się podstawa prawna. Należy wykreślić to, co do tej pory jest 

a nanieść art. 5 ust. 2, art. 4 ust.1 pkt 2 i art.12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 814 ze zmianami) w związku 

z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1535 ze zmianami). Treść uchwały jak i uzasadnienie pozostaje bez 

zmian. Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest zmianą sposobu przekazywania wkładu 

własnego Powiatu Jarocińskiego do Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa i w 

proponowanym brzmieniu uważam za konieczne i uzasadnione.  

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji – czyli podstawa w początkowej wersji 

nieprawidłowo została przygotowana.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – tak i została zmodyfikowana tak jak powinno być. 

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu – chciałem zauważyć, że debatujemy nad 

projektem, który został przygotowany już wcześniej. Różni się tym, że będzie realizowany nie 

w okresie dwuletnim, ale trzyletnim. Dotyczy on lat 2017, 2018 i 2019 i zgłaszam 

autopoprawkę do tego projektu. Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał 

dodatkowe środki i dlatego my musimy wyasygnować ok. 30.000 zł z własnego budżetu. 

W ramach tego projektu system informatyczny w który zostanie wyposażony jarociński 

szpital jest wart ponad 2,5 mln zł przy naszym wkładzie 300.000 zł. Wchodzimy w XXI wiek 

w kwestii informatycznej. Po wdrożeniu się do programu i przyłączeniu się wszystkich 

niepublicznych nzozów do tego systemu każdy z nas jako pacjent już bez wersji papierowej 

udać się do lekarza czy szpitala a wszystkie informacje o nim będą w systemie. Bierzemy 

udział w historycznym momencie.  

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji – rzeczywiście w § 1 ust. 2 jest data 

zakończenia projektu do 31 grudnia 2019 roku natomiast w tytule jest 2017 i 2018, czy 

powinno być też 2019?   

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu – tak. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji – czyli tę autopoprawkę też uwzględniamy. Czy 

ktoś jeszcze chce zdać pytanie? Jeśli nie, to przechodzimy do głosowania projektu uchwały ze 

zgłoszonymi poprawkami. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem omawianego projektu 

uchwały proszę o podniesienie ręki. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad. pkt. 4 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji – następny punkt zaopiniowanie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – nawiązując do poprzedniego punktu w sprawie 

informacji szpitala na wniosek Urzędu Marszałkowskiego zadanie staje się z dwuletniego 

trzyletnim. Ponadto jesteśmy jednym z wielu samorządów, które przystąpiły do wspólnej 

realizacji projektu. Odbywają się konsultacje i w wyniku tych konsultacji nastąpiło 

zwiększenie kosztów całości przedsięwzięcia o kwotę 35.427,70 zł. Udział powiatu w 

zakresie wkładu własnego, dzięki któremu będzie możliwa cyfryzacja, informatyzacja oraz 

wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie tworzonej sieci wymiany 

danych wzrasta do kwoty ponad 360.000 zł. Automatycznie, w związku z tym że jest to 

zadanie wieloletnie następuje zmiana w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć 

wieloletnich. Ponadto do WPF zostają wprowadzone kwoty planowanego poręczenia 

związanego z planowanym zaciągnięciem kredytu przez Spółkę „Szpital Powiatowy w 

Jarocinie” Sp. z o.o. w wysokości 3 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę szpitala. By ten 

kredyt mógł zostać udzielony musi być udzielone poręczenie przez Powiat Jarociński. Kwota 

poręczenia przewiduje wartość kapitału kredytu plus odsetki i została ona skalkulowana na 

blisko 3.707.000 zł. Wartości poręczenia w poszczególnych latach 2017-2026 zostały 

zapisane w WPF w zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji. Ponadto w 

zakresie wsparcia powiatu dla szpitala powiatowego w Jarocinie powiat ma zamiar udzielić 

pożyczkę i pożyczka jest przewidziana w wysokości 750.000 zł na wniosek Zarządu Spółki. 

Pożyczka udzielona byłaby w 2017 roku natomiast jej spłata przewidziana jest na lata 2020-

2024. Byłoby to po 150.000 zł rocznie. Pozostałe zmiany w WPF dotyczą jeszcze dwóch 

przedsięwzięć: staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych realizowane 

przez ZSP Nr 1. To są środki pozyskane z programu Erazmus Plus. Następuje przesunięcie 

kwoty 8.018 zł z roku 2018 na rok 2017. Wartość projektu nie ulega zmianie. Następuje 

również zmiana w zakresie „Termomoderniacji budynku użyteczności publicznej”. Zmniejsza 

się limit wydatków w roku 2017 o kwotę 50.000 zł. Pozostałe zmiany dotyczące WPF 

dotyczą roku 2017 i wynikają z pozyskania środków dotyczących dotacji z budżetu bieżącego 

roku. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji – teraz obradujemy jako dwie Komisje, 

wspólnie z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych. Otwieram dyskusję dla członków oby 

Komisji.  

 

Jeśli nie ma pytań to przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i 

Rozwoju jest za pozytywnym zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały proszę o 

podniesienie ręki. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

Teraz głosuje Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych.  

Na obrady przybył radny Karol Matuszak. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad. pkt. 5 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji – przechodzimy do zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały uwzględnione są te zadania które 

powiat przewiduje dla szpitala powiatowego zrealizować. Zmiany związane z projektem 

informatyzacji i cyfryzacji szpitala. Wartości, które były przewidziane w roku 2017 i 2018 

zostają rozpisane na lata 2017,2018 i 2019 a to skutkuje zmianą kwot na zadaniu w roku 

2017.  Ponadto w ramach budżetu i tego zadania pierwotne szacowania Urzędu 

Marszałkowskiego były takie, że będzie to zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski 

jako zadanie własne a poszczególne samorządy udzielą jedynie pomocy finansowej. 

Natomiast po ostatnich ustaleniach stwierdzono, że są to zadania własne poszczególnych 

szpitali i samorządów. W związku z powyższym pomoc finansowa była uchylana a było 

powierzane zadanie powiatu do realizacji przez województwo wielkopolskie. W związku z 

powyższym w 2017 roku zostaje wprowadzona ostateczna wartość zadania do realizacji w 

tym roku. Ponadto, aby powiat mógł udzielić pożyczki dla szpitala w wysokości 750.000 zł. 

muszą być rozszerzone uprawnienia Zarządu Powiatu w uchwale budżetowej. Wprowadza się 

§ 10a, który brzmi: Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd  

Powiatu w roku budżetowym 2017 do kwoty 750.000,00 zł. Na podstawie tego upoważnienia 

Zarząd będzie mógł podjąć uchwałę o udzieleniu pożyczki i podpisać umowę. Należy też 

zabezpieczyć w budżecie środki na ten cel. Ponadto kolejny temat to udzielenie poręczenia i 

dodaje się § 10b: Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd 

Powiatu w roku budżetowym 2017 w wysokości 3.707.000,00 zł, z tego: 1) poręczeń do 

kwoty 3.707.000,00 zł do 2026 r. 2) gwarancji do kwoty 0,00 zł.” Jest to upoważnienie Rady 

dla Zarządu, by Zarząd mógł podjąć odpowiednią uchwałę  i podpisać umowę poręczenia z 

bankiem co umożliwi zaciągnięcie kredytu przez szpital na rozbudowę. Kwota poręczenia 

przewiduje wartość kapitału kredytu plus odsetki i została ona skalkulowana na blisko 

3.707.000 zł. Do budżetu w roku 2017 wpisana wartość poręczenia i spłaty w latach 2017-

2026. Spłata kredytu rozpoczyna się w 2019 roku. Ponadto pojawiły się dodatkowe środki w 

formie dotacji i zostają wprowadzone do budżetu a także przesunięcia i ponadplanowe 

dochody. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji – teraz obradujemy jako dwie Komisje, 

wspólnie z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych. Otwieram dyskusję dla członków oby 

Komisji.  

 

Radny M. Walczak – na co zostanie spożytkowana pożyczka dla szpitala w kwocie 

750.000 zł.  

 

Radny St. Martuzalski, Członek Zarządu – może odpowiem na sesji. 

 

Radny M. Walczak – dobrze. Dziękuję. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji – jeśli chodzi o wysokość odsetek, jak to 

wygląda procentowo w skali roku. Wydaje mi się, że 707.000 zł przy 10 latach na 3 mln zł to 

nie jest duże obciążenie. To jest lekko ponad 2%.  

 

Jeśli nie ma pytań to przechodzimy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i 

Rozwoju jest za pozytywnym zaopiniowaniem omawianego projektu uchwały proszę o 

podniesienie ręki. 
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W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Radny. K. Matuszak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - teraz 

głosuje Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. Kto jest za pozytywnym zaopiniowanie 

projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.? 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany, przy 1 głosie 

„wstrzymującym się”. 

 

P. Sł. Wąsiewski, Przewodniczący Komisji – czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. 

Wobec tego wyczerpaliśmy porządek posiedzenia i zamykam obrady Komisji. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

 

Protokołowała: 

E. Wielińska 

 


