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Protokół Nr 5/14 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju, Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

odbytego w dniu 29 grudnia 2014 r. w godz. od 15:30 do 16:00  

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie  

 

 

We wspólnym posiedzeniu Komisji udział wzięli wszyscy członkowie poszczególnych 

Komisji Stałych zgodnie z listą obecności - stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny był 

radny Leszek Mazurek, radny Przemysław Franczak.  

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: 

 Bartosz Walczak - Starosta  

 Mikołaj Szymczak - Wicestarosta 

 Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu  

 Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu 

 Tomasz Kuderski  - Radca Prawny 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Karol Matuszak Przewodniczący Rady Powiatu, który 

na wstępie powitał wszystkich członków Komisji. 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 w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu 

Jarocińskiego na rok 2015.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-

2022 wraz z autopoprawkami. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2014 r. wraz z autopoprawkami.  

4. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. 

5. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

ustalenia budżetu powiatu na 2015 rok.  

6. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1. 

Pan Karol Matuszak Przewodniczący Rady Powiatu - przedkładam do zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2014.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Pan Karol Matuszak Przewodniczący Rady Powiatu - czy do Planu Pracy jakieś uwagi, wnioski 

mają Państwo? Nie ma. Przechodzimy do zaopiniowania.  

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie, 5 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie, 6 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie, 8 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju jednogłośnie, 9 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Prowadzenie Komisji przejął Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz 

 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – przechodzimy do zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2022.  

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił projekt uchwały zmieniający WPF 2014-2022. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz - dziękuję, otwieram dyskusję.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – Panie Przewodniczący, Panie Skarbniku, te wszystkie zmiany pozytywnie 

wpłynęły na prognozę?  

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – jeżeli mówimy o wskaźnikach, to wprowadzamy w roku 

2015 dodatkowo do budżetu nieco ponad 200.000 zł. Powoduje to, że wskaźnik w 2018 pogarsza 

się, ponieważ nadal spełniamy wymogi przewidziane w ustawie o finansach publicznych, natomiast 

w roku 2015 się poprawia. To nie jest tak, że każde pieniądze, które samorząd pozyska powodują, 

że automatycznie wszystkie wskaźniki się poprawiają. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest tak 

zbudowana, że skutki są na trzy kolejnej lata albo trzy lata wstecz. Ja w poprzedniej kadencji 

przedstawiałem, mogę na którejś sesji przedstawić jak zmiana dochodów bieżących, wydatków 

bieżących, majątkowych, przychodów lub rozchodów wpływa na kształtowanie się wskaźników.  

To nie jest tak, że wszystkie pieniądze, które powiat pozyska automatycznie mają taki skutek, 

że poprawiają się wskaźniki. Rzeczywiście poprawia się finansowanie budżetu, bo otrzymujemy 

dodatkowe środki, dzięki którym możemy wykonywać więcej zadań, więcej inwestycji, ale 

niekoniecznie wpływa to na poprawę wskaźników. To nie jest takie łatwe.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – dziękuję bardzo. Przechodzimy 

do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju,  

wszyscy głosowali „za”, projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad. 3. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz - przechodzimy do zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.  

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił zmiany w budżecie na 2014 rok. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz - dziękuję. Przechodzimy do 

głosowania.  
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Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie, 5 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie, 6 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie, 8 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju jednogłośnie, 8 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad. 4. 

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

autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024.  

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił autopoprawki do WPF na 2015-2024. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – dziękuję, otwieram dyskusję. 

Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.  

 

Komisja Budżetu i Rozwoju jednogłośnie, 8 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały. 

 

Ad. 5. 

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

autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia budżetu 

powiatu na 2015 rok.  

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił autopoprawki do projektu budżetu na 2015 rok. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – dziękuję, otwieram dyskusję.  

 

Radny W. Kwaśniewski – Panie Skarbniku, czy ja dobrze zrozumiałem, że dotacja dla spółek 

wodnych nie spadła? 

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – Nie spadła, zostaje nadal po stronie wydatkowej 

w załączniku nr 2, ale nie może jej powiat pokazywać jako wydatku związanego z ochroną 

środowiska, dlatego w załączniku nr 8, który mówi o dochodach i wydatkach związanych z ochroną 

środowiska to tam tego wykazywać nie możemy.  

 

Radny W. Kwaśniewski – pytanie drugie czy radni dostaną tekst jednolity po podjęciu uchwały? 

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – wydaje mi się, że tak. My jako wydział finansów 

przekażemy do Biura Rady i poprosimy o skserowanie. 
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Radny L. Bajda – mój przedmówca parę rzeczy poruszył, ale jednoznacznie, jeżeli chodzi o tą 

dotację dla melioracji tu nie będę pisał na zewnątrz aczkolwiek Rio się pomyliło, melioracje to jest 

gospodarka wodna, która wiąże się z ochroną środowiska. Nie chciałbym tu kopii kruszyć, ale 

zaprosiłbym jednego z tych panów na prelekcję do mnie. Natomiast, jeżeli zostawimy w tym stanie 

o którym była mowa, to już nikt nie będzie kopii kruszył. 

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – Regionalna Izba Obrachunkowa realizuje ustalenia, 

których dokonał wcześniej NIK na swoich kontrolach. Stwierdziliśmy, że wydatków związanych z 

ochroną środowiska mamy tak dużo w powiecie, że na pewno będziemy w stanie wskazać inne 

wydatki, które na ochronę środowiska są dokonywane. Nie ma, co kruszyć kopii i spierać się 

niepotrzebnie, jeżeli tak uważają. 

 

Radny L. Bajda – rozsądek zwycięża, wyjście już żeście znaleźli i poproszę o wersję elektroniczną 

już zmienionego budżetu na mój adres mailowy, żeby tyle nie drukować.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – dziękuję. Przechodzimy do 

głosowania.  

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie, 5 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała autopoprawki. 

 

Komisja Edukacji i Kultury jednogłośnie, 6 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała autopoprawki. 

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie, 8 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała autopoprawki. 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju jednogłośnie, 8 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała autopoprawki. 

 

Ad.pkt.6 Sprawy bieżące. 

Radny J. Szczerbań – korzystając z tego, że zasiada tu cała komisja zdrowia. Chciałbym 

zaproponować na Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nowo wybranego 

radnego Mateusza Walczaka. Czy Pan by się zgodził? 

 

Radny M. Walczak – tak przyjmuję.  

 

Radny J. Szczerbań – kto z Członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych jest za wybraniem 

radnego Mateusza Walczaka na Wiceprzewodniczącego Komisji? 

 

Członkowie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 7 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” 

wybrali radnego Mateusza Walczak na Wiceprzewodniczącego Komisji. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Rozwoju, p. M. Małynicz zamknął obrady.  

 

Przewodniczący Komisji 

           

Mariusz Małynicz 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

K. Józefiak 


