
Protokół Nr 3/14 

z posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju 

odbytego w dniu 11 grudnia 2014 r. w godz. od 15:45 do 16:00 

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie 

 

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

załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 Bartosz Walczak  - Starosta Jarociński 

 Mikołaj Szymczak  - Wicestarosta 

 Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu 

 Ireneusz Lamprecht  - Sekretarz Powiatu 

 Tomasz Kuderski - Radca Prawny 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz 

Małynicz, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji i gości. Stwierdził, że Komisja 

może podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje quorum. Następnie przedstawił 

proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Zarządu 

Dróg Powiatowych w Jarocinie. 

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – przedkładam do rozpatrzenia 

autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji Zarządu Dróg 

Powiatowych w Jarocinie. Otwieram dyskusję.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Radca Prawny, p. T. Kuderski - jeżeli Państwo radni pozwolicie. Ta uchwała w stosunku do 

wersji pierwotnej, poza zmianą, o której mówił Pan Starosta, porządkuje pewne zapisy w paragrafie 

1 również dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia likwidacji, żeby nie budziły żadnych 

wątpliwości co  procedury czasowej. W porównaniu do tego pierwotnego tekstu to jest również 

uporządkowany ten paragraf 1 ustęp 1.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – dobrze. Czy ktoś z Państwa ma 

jeszcze pytania? Nie widzę, w takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z członków komisji jest 

„za” pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawek do przedstawionego projektu uchwały? Proszę 

o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 

Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

7 radnych głosowało „za”, 2 radnych „wstrzymało się”. 

 Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – chciałbym zaproponować Panią 

Janinę Nickę, która zapisała się do Komisji budżetu, taką propozycję chciałbym przedłożyć, 

zaproponować chciałem Panią Janinę Nicke na Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju. 



Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do tej propozycji? Nie widzę. Chciałbym to poddać pod 

głosowanie. Czy Pani radna przyjmuje? 

 

Radna J. Nicke - tak 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – kto z Państwa, członków komisji 

jest „za” kandydaturą Pani Janiny Nicke na zastępcę Przewodniczącego Komisji Budżetu 

i Rozwoju? Dziękuję. Ktoś się wstrzymał? 1 osoba, Kto jest „przeciw”? Nie widzę.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”, 1 radny „wstrzymał się”. 

Wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju została wybrana Pani Janina Nicke. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono. 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Budżetu i Rozwoju 

 
 Mariusz Małynicz 

 

Protokołowała:  

K. Józefiak 

 


