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Protokół Nr 10/15 

z posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 14:30 do 15:50 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30 

 

 

*** 

 

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

załącznik nr 1 do protokołu. Spóźnił się radny Mirosław Drzazga. Ponadto w posiedzeniu 

uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju 

p. Janina Nicke, która na wstępie powitała wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości. 

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

Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2014 r. 

w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji. 

2. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za I kwartał 2015 r. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1. 

Pani Honorata Śmigielska, Kierownik Referatu Inwestycji – przedstawiła informację o efektach 

współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2014 r. w zakresie realizacji 

wspólnych zadań i inwestycji. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo. Czy są 

pytania do Pani? Nie ma pytań. Wobec tego bardzo dziękuję. 

 

Pani Beata Mąka, Biuro Promocji - przedstawiła informację o efektach współpracy Powiatu 

Jarocińskiego z innymi samorządami za 2014 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo. Czy są 

pytania do Pani Beaty? Myślę, że mieliśmy dokładnie przedstawione.  

 

Ad. 2. 

Pan Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił sprawozdanie z realizacji dochodów 

powiatu za I kwartał 2015 r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Na obrady przyszedł radny Mirosław Drzazga.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo. Proszę 

bardzo, czy są pytania do Pana Skarbnika?  
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Radny W. Kwaśniewski – ja przy okazji akurat omawiania tego temat, ale nie będzie on dotyczył 

wykonania cyfrowego, tylko jednej pozycji. Cały czas mnie nurtuje sprawa budowy drogi łączącej 

Drogę Krajową nr 11 z Drogą Krajową nr 12, czyli tego łącznika. On jest w budżecie, był już 

w zeszłym roku, tam jakieś nakłady żeśmy ponieśli, nie pamiętam w tej chwili, jaka to była kwota, 

ale tak na dobrą sprawę to my o tym łączniku, przepraszam, nie mogę mówić my, ja, o tym łączniku 

nie wiem tak prawie nic. W związku z tym mam taką propozycję, żeby ktoś przyszedł na Komisję 

Budżetu, następną, przedłożył mapę, z rysuneczkiem, którędy to ma przebiegać, jak to ma 

wyglądać. Proszę Państwa, obwodnica w ciągu drogi nr 11 stała się faktem, ona się zaczyna, jeżeli 

się nie mylę, na Gminie Nowe Miasto. Dobrze mówię? To mnie poprawcie, bo szczegółów nie 

znam. Zaczyna się na terenie Gminy Nowe Miasto. Czyżby łącznik między „jedenastką”, 

a „dwunastką” też zaczynał się na terenie Gminy Nowe Miasto? Pewnie z tego, co słyszałem, nie, 

on się ma zaczyna w Cielczy. A zatem odnoszę wrażenie, że nie będzie to łącznik Drogi Krajowej 

nr 11 i nr 12, bowiem droga w Cielczy spadnie do niższego rzędu, być może będzie to droga 

gminna i tak to powinno wyglądać. Poza tym, jaka jest logika wykonywania tego łącznika? 

To znaczy, chcemy, żeby samochody, które jadą „jedenastką”, które by skręcały ewentualnie 

w kierunku Leszna, może czasami także w kierunku Krotoszyna przejeżdżały przez Cielczę? Co by 

to dało Cielczy? Praktycznie nic. W związku z tym ja uważam, że jednak mimo wszystko ruch 

tranzytowy do drogi nr 12 będzie się odbywał nową trasą „jedenaście”, czyli obwodnicą, dalej 

Powstańców Wlkp. przez nowo zbudowane wiadukty aż, proszę Państwa, do drogi na Leszno. 

Większość kierowców na pewno tak pojedzie. Wytłumaczcie mi, jaki jest sens łączenia poza 

Cielczą już, w pobliżu Jarocina, bo to chyba tak będzie, łączenia starej trasy drogi nr 11, bo to tak 

musimy nazywać, z „dwunastką”. To jest jedna sprawa, ale ze względu na to, że mamy finansować 

i poza tym w tym roku do budżetu dofinansowanie wpadło wiecie, w jaki sposób, z autopoprawki 

do poprawki budżetu. W związku z tym, ja miałbym taki wniosek, Panie Przewodniczący, żebyśmy 

na Komisji się zajęli, ktoś żeby nam to pokazał, przedłożył, którędy to przebiega, wtedy miałbym 

jasność sprawy, jakie to będzie miało rozwiązanie, bo na razie, na mój rozum to logiki w tym 

zadaniu nie ma. Dziękuję.  

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, po pierwsze ta 

pierwsza kwestia, o którą Pan pytał, Pan radny, czyli fakt, że „jedenastka” przestanie być Drogą 

Krajową nr 11 na odcinku od Wolicy Pustej po wybudowaniu obwodnicy, nie mniej jednak na razie 

jest ona Drogą Krajową, dlatego mówimy o łączniku Drogi Krajowej nr 11 z Drogą Krajową nr 12, 

bo co się stanie w przyszłości do końca nie wiemy. Teraz sprawa druga, jeśli chodzi o logikę tego 

zadania. Proszę zauważyć, że kierowcy kierujący się z Drogi Krajowej nr 11 na „dwunastkę” 

w kierunku Leszna, czy oni na pewno będą chcieli objeżdżać cały Jarocin, od strony północnej, 

południowej po to, żeby wjechać na „dwunastkę” drogą dalszą o 11 km, niż ta, którą my im 

zaoferujemy? Także chciałbym zauważyć, że będzie się korkowała obwodnica przy końcu, dlatego, 

że tam będą dwa ronda w odległości od siebie 200 metrów i nie jest możliwe, żeby się tam droga 

nie korkowała. To będzie jakby druga przyczyna, dlaczego kierowcy będą chcieli jechać tym 

łącznikiem. Jeżeli łącznika nie będzie to kierowcy będą się kierowali starą trasą, czyli przez 

centrum Jarocina al. Niepodległości, przy której się znajdujemy, bo nie będzie się chciało 

kierowcom nadrabiać 11-12 km i jeszcze stać tam w korku. To jest około 6.000 samych 

samochodów ciężarowych na dobę. Nie chcemy ich wpuścić do Jarocina, po raz kolejny i stąd ten 

łącznik. Natomiast mamy opracowaną koncepcję przez firmę Trasa, również ta firma wykonywała 

dla nas raport o oddziaływaniu na środowisko, to były pieniądze przeznaczone w roku ubiegłym, 

mieliśmy tam 80.000 zł, ale ponieważ już raz podobne zadanie zlecał w roku 2011 Burmistrz 

Pawlicki i oni taką koncepcję przygotowywali, my zaplanowaliśmy w budżecie 80.000 zł, a więc 

kwotę podobną jak w 2011 roku Gmina Jarocin, ponieważ mieli materiały to po negocjacjach 

stanęło na 20.000 zł i tylko tyle przeznaczyliśmy n to zadnie. W tym roku chcemy zacząć już całe 
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prace projektowe z podkładami geodezyjnymi itd., wszystko to, co potrzeba. Stąd przyjęcie tych 

150.000 zł od Gminy Jarocin. Dziękuję.  

 

Radny P. Franczak – ja powiem w ten sposób, że faktycznie w kontekście tego łącznika bodajże 

prognozowany jest koszt na poziomie 35 mln zł i być może tutaj to, co Pan radny proponuje, 

żebyśmy ewentualnie na tej Komisji faktycznie usiedli, przejrzeli, żeby mieć po prostu czystość 

sytuacji. W ogóle myślę, że w kontekście ostatecznych decyzji tutaj też są potrzebne pewne prace 

analityczne pod kątem mianowicie takim, bo o wszystkim będzie decydowało, jak się kierowcy 

będą zachowywali, jak będzie droga oznaczona, w kontekście propozycji, kierunkowskazów czy 

drogowskazów itd. Poza tym by trzeba zdefiniować w jakiś sposób, nie wiem, po przez jakieś 

badania, strumień pojazdów, bo tak de facto dzisiaj się „jedenastka” bardzo mono korkuje z tego 

względu, że mamy strumień jednolity pojazdów, ale część jedzie w kierunku Katowic, część jedzie 

w kierunku Leszna. Także ten udział, jeśli by się udało uchwycić, bo nie wiem czy to się uda 

uchwycić, jak gdyby warto by było znać. Takie moje odniesienie się do tej kwestii. Natomiast, 

ja mam tutaj do Pana Skarbnika tak de facto pytanie, jeśli chodzi o dział 600, sprzedaż mienia 

będącego na stanie Zarządu Dróg Powiatowych, z tego względu, że tutaj plan, którego wcześniej 

nie było, wykonanie jest poziomie 675 zł. to znaczy, że jakiś majątek zbyli w tym względnie, tak?  

 

Pan Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – złom. 

 

Radny P. Franczak – a jakie są dalsze perspektywy tego majątku, który był na stanie Zarządu 

Dróg Powiatowych? Dziękuję. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – jeśli chodzi o majątek, który pozostanie po Zarządzie Dróg 

Powiatowych to tak, został on wyceniony przez biegłych, spisany, sprawdzony i w pierwszym 

rzędzie zwróciliśmy się do wszystkich naszych jednostek powiatowych, bo on zostanie przekazany 

protokołem przekazania do Starostwa wróci i zwróciliśmy się do naszych jednostek, czy czegoś 

z tego sprzętu by nie potrzebowali. Jednostki złożyły takie zapotrzebowania i musze powiedzieć, 

że, zaskoczeni jesteśmy, że tak dużo chcą, bo chcą wziąć. Na przykład kosiarki czy pług szkoła 

w Tarcach, mają parki, Dom Dziecka „Domostwo” w Górze czy DPS w Zakrzewie. Ten sprzęt 

będzie im potrzebny, więc nie chcieliśmy wyprzedawać za grosze, tylko, jeżeli ktoś będzie chciał, 

to Starostwo może przekazać do swojej jednostki. To będzie większość pod względem ilościowym, 

ale nie wartościowym tego sprzętu. Mamy podpisaną umowę z Gminą Żerków, Burmistrz Jacek 

Jędraszczyk zwrócił się do nas, że chętnie by przejął wykaszarkę do krzewów. W ubiegłych dwóch 

latach ta wykaszarka prowadziła zadania na rowach w sposób taki, że nie kosił równo tych 

krzaków, tylko jakby rozdrabniała, jak to nazwać, co powodowało, że te krzewy odrastały wolniej. 

My mieliśmy taki układ z Gminą Żerków, że oni dawali swoje paliwo, swój ciągnik, swojego 

człowieka i robili swoje drogi i nasze rowy. Podobny układ był z Gminą Kotlin, ale się okazało, 

że Kotlin ma zbyt słaby ciągnik i musieliśmy z tego zrezygnować, bo moc silnika tego ciągnika 

była za słaba. Z Jaraczewem nie doszliśmy do porozumienia, robiliśmy to sami na naszych 

powiatowych drogach. Teraz Burmistrz się zwrócił do nas z pismem, że chętnie by przejął tą 

maszynę, on będzie w zamian za to robił na naszych drogach, my chcieliśmy, żeby przez 4 lata, ale 

ostatecznie po negocjacjach było, że będzie robił na naszych drogach powiatowych na terenie 

Gminy Żerków przez 2 lata. Tę wykaszarkę wyceniamy na 13.000 zł, a dróg mamy w Gminie 

Żerków 70 km, z tego co pamiętam. Zostaje jeszcze taki największy sprzęt, o największej wartości, 

to jest ciągnik Lamborghini wraz z całym oprzyrządowaniem, z pługami, wykaszarkami itd., on jest 

wyceniony na około 80.000 zł. To wystawimy, nie na licytację, tylko będziemy zbierać oferty, kto 

da więcej ten kupi i myślę, że znajdą się chętni, bo pytają, bo pytają, proszę Państwa, o wiele 

sprzętów. Nawet było pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych chcą kupić jakieś imadła, wiertarki,  

więc jak najbardziej im to sprzedany, jak zaoferują jakąś cenę. Natomiast za sprzedaż tego ciągnika 
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Lamborghini chcielibyśmy kupić nowe auto dla Referatu Dróg, bo Referat Dróg musi te drogi 

objechać, sprawdzić, sprawdzić inwestycje i tutaj zastosowanie kilometówki byłoby nieopłacalne, 

bo robiliśmy takie symulacje, oni jednak robili około 60-70 tysięcy kilometów rocznie tym swoim 

starym Punto. A to Punto jest wycenione na 1.450 zł, to jest cena brutto, ale na przykład to Punto 

chce wziąć Pan Dyrektor Bierła do ZSP Nr 2, bo oni tam mają klasę mechaników samochodowych 

to wiadomo, że mu przekażemy. Jakby coś jeszcze państwo tutaj interesowało to proszę bardzo 

pytać. W budynku zrobimy schody, klatkę schodową, bo do tej pory korzystamy z budynku 

wspólnie z GDDKiA i w części należącej do Generalnej Dyrekcji znajduje się klatka schodowa, 

którą oni udostępniają nam, a że drogowcy z drogowcami to się dogadywali, natomiast nie wiemy, 

komu tę część naszą tego budynku sprzedamy, no i nie możemy wycenić i udostępnić do sprzedaży 

budynku, do którego nie ma dostępu, bo do piętra nie ma póki co dostępu. Zrobimy za około 12-15 

tys. zł klatkę schodową wewnątrz, wtedy zrobimy wycenę i wtedy wystawimy na sprzedaż. Przy 

czym przy ul. Zacisznej my posiadamy 5 działek w sumie, wszystkie są z dostępem do drogi 

publicznej, przez środek jakby tych działek przebiega droga, która jest na Skarbie Państwa, więc 

jest do nich dostęp i do kupa dwóch działek przymierza się właśnie GDDKiA, bo oni bez naszych 

działek nie mieliby dojazdu do tego swojego wigwamu, który wybudowali na przechowywanie 

mieszanki soli z piaskiem, więc są zainteresowani kupnem. Natomiast budynkiem nie są 

zainteresowani, chyba, że byśmy im przekazali za darmo, co mamy Państwo obdarzać jakimiś 

działkami. To tyle.  

 

Radny W. Kwaśniewski – jeszcze jedno pytanie z innej beczki, Pan Skarbnik wspomniał, czy my 

na „schetynówkę” już jesteśmy po przetargu? Czy jeszcze nie? 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – nie, jeszcze nie został ogłoszony nawet, Starostwo ogłosi na 

dniach. 

 

Radny W. Kwaśniewski – to ja źle zrozumiałem, ja zrozumiałem, że już jest po przetargu, więc 

chciałem zapytać o wartość. 

 

Radny S. Wąsiewski – Pani Przewodnicząca, tu Wicestarosta wspominał o GDDKiA Oddział 

w Poznaniu, być może z nimi warto się dogadywać, że mogliby zrealizować jakieś zadania przy 

naszych chodnikach, o których mówiliśmy, tam, gdzie są drogi ich w zarządzie, bo jeśli byłby 

nabywca na ten budynek to jak najbardziej warto sprzedać i ulokować środki w budżecie, ale jak po 

pierwszym, czy drugim przetargu nie byłoby możliwości to ja proponuję, żeby z nimi się 

dogadywać na takiej zasadzie, że oni partycypowaliby w jakiś tam kosztach równoznacznych 

z wartością tych nieruchomości i działek. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – odpowiem tutaj właśnie, bo w tym roku byliśmy w styczniu, 

w lutym, w marcu już chyba trzykrotnie ze Starostą Walczakiem, ale także z Burmistrzem 

Pawlickim i Wiceburmistrzem Gibasiewiczem w GDDKiA w Poznaniu, dyrektor się nazywa Pan 

Łuka chyba, wcześniej rozmawialiśmy już z Zastępcą Dyrektora Panem Bereżeckim, ale Pan 

Bereżecki został na inne stanowisko przeniesiony i my rozmawialiśmy w ogóle o ścieżkach 

rowerowych i o chodnikach. Przede wszystkim o ścieżce rowerowej od Witaszyc, bo od Jarocina do 

Witaszyc jest, z Jarocina w drugą stronę, w stronę Poznania do granicy powiatu jest ścieżka, 

natomiast jest też ścieżka od Pleszewa praktycznie do Kalisza. Po rozmowach z wójtem 

Paterczykiem, któremu się marzy to, aby z Gminy Kotlin powstała ścieżka w kierunku do Pleszewa 

i dalej na południe i my chcieliśmy zrobić też ścieżkę, żeby GDDKiA zrobiła ścieżkę od Witaszyc 

w kierunku Kotlina przynajmniej do granicy powiatu i to można by było zadanie realizować 

wspólnie przez powiat, Gminę Jarocin, Gminę Kotlin i Generalną Dyrekcję, bo wszyscy potrzebują 

tej ścieżki. Tutaj jeszcze wspomnę o pewnej kwestii bezpieczeństwa, ponieważ może nie wszyscy 
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z Państwa się orientują, ale w miejscowości Witaszyce tam gdzie stoi ten radar w kierunku na 

Kotlin na łuku pod górkę tam są jeszcze w bok ulice Jagiełka, Żybura i tam jest spora grupa dzieci, 

które idą krajówką do szkoły, albo rodzice muszą zawieźć, bo nie ma innego wyjścia. Iść poboczem 

krajówki to nie jest bezpieczne i ta ścieżka byłby tam potrzebna bardzo. Rozmowy trwają, ale Pan 

Dyrektor Łuka na powiedział, ze związku z tym, że rząd się nastawił jakby na skończenie tych dróg 

ekspresowych i autostrad, które zaczął budować ze środków unijnych itd. chciałby je pokończyć, 

są pewne takie odcinki newralgiczne, A1, A2, A4, to wszelkie pieniądze, o któryś kiedyś 

decydował oddział wojewódzki Generalnej, to decyduje teraz Warszawa. Jeżeli chcemy 

wybudować kawałek chodnika i wiemy, że on jest potrzebny albo przebudować skrzyżowanie 

jakieś, decyduje o wszystkich inwestycjach Warszawa, dlatego są niezadowoleni z tego, bo jakby 

tworzą tutaj oddział wielkopolski, a mają bardzo mało do powiedzenia, bo urzędnik w Warszawie 

nie ma pojęcia, co się dzieje na naszych drogach. Nie mniej jednak rozmowy będą trwały, ja tutaj 

zobowiązuję się, w imieniu swoim na razie, ale przedstawić Zarządowi ten projekt, o którym Pan 

radny mówił, bardzo dobry, bo jak my mamy na siłę za grosze sprzedawać to lepiej dać w zamian 

za poprawę bezpieczeństwa i to jest pomysł do wykorzystania doskonały wręcz. Chociaż tu trzeba 

powiedzieć, że takie rozmowy to trwają pół roku albo i więcej.  

 

Radny S. Wąsiewski – zasugerować, czy są zainteresowani takim rozwiązaniem, bo jak nie to (…). 

A to, że ścieżki robimy na drodze krajowej nr 11, rzeczywiście z Witaszyc do Kotlina to jest bardzo 

dobry pomysł, szczególnie tam na gdzie radar jest, za Witaszycami do Jagiełki, gdzie się skręca, 

tam było bardzo dużo wypadków, jakbyście wzięli z policji statystykę, i to wypadków 

śmiertelnych, zarówno pieszych jak i samochodowych. Także tam ścieżka jak najbardziej. Drugi 

punkt taki newralgiczny to jest właśnie w Kotlinie przy Barze Górki, zbliża się weekend, młodzież 

idzie prawie środkiem jezdni, bo nie ma gdzie, albo gdzieś tam poboczem, ani oświetlone, ani nie 

ma dojścia. Tam ścieżka rowerowa jak najbardziej byłaby zasadna przynajmniej do miejscowości 

Kotlin, jeśli Pleszew byłby zainteresowany to tam w połowie drogi między Kotlinem, 

a Suchorzewem do tego lasku, do granicy można zrobić, ale to pod warunkiem, że Pleszew by dalej 

kontynuował, bo jak nie kontynuuje to na Kotlinie bym skończył. Dziękuję bardzo. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo. Czy 

jeszcze są pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 

 

Ad. 3.  

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie 

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

 

Pan Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił projekt uchwały.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo. Czy są 

pytania? Nie widzę. To znaczy, że możemy przejść do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest 

„za” pozytywnym zaopiniowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na 

lata 2015-2024? Kto jest „za”? Dziękuję bardzo, jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 9 radnych głosowało „za”. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 

2015 r. 

 

Pan Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił projekt uchwały.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo, proszę 

bardzo, otwieram dyskusję.  

 

Radny T. Grobelny – ja mam pytanie, Pani Przewodnicząca, mianowicie, o ile mnie tutaj pamięć 

nie myli, Panie Skarbniku, mieliśmy dotować do Gminy Żerków zakup namiotu za połowę, czyli 

6.000 zł dla jednostki w Komorzu? Czy ta kwota jest tutaj gdzieś? Bo ja tutaj przeglądam, nie 

widzę.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – (...) porozumienia na zasadzie takiej, że połowę 

miała dać Gmina, a połowę my. To jeszcze nie zostało uzgodnione, dlatego nie ma w budżecie.  

 

Pan Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – to, co Pana Starostwa mówi, też tam pamiętam, że 

rzeczywiście temat był na Zarządzie i był wniosek, żeby rozmawiać z Gminą Żerków czy nie 

partycypowaliby w połowie kosztów zakupu tego namiotu. 

 

Radny T. Grobelny – kto to ma rozmawiać? Powiat czy tamta jednostka? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – wystosowaliśmy pismo. Czekamy na odpowiedź. 

 

Radny T. Grobelny – czyli czekamy na odpowiedź, czy już znaleźli drugie 6.000 zł. 

 

Pan Jacek Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – także tutaj tych pieniędzy nie ma. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – w dzisiejszych zmianach 

nie ma. 

 

Radny T. Grobelny – rozumiem. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – my 6.000 zł i Gmina 6.000 zł, na zasadzie po 50%.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – czy są jeszcze pytania? 

 

Radny W. Kwaśniewski – pytanie z innej beczki, Pani Przewodnicząca, mój wniosek o łącznik to 

on został przyjęty czy nie, jak to jest? 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – tak, na następnej Komisji 

będzie przedstawiciel. 

 

Radny W. Kwaśniewski – dziękuję bardzo.  

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz – zgłosimy kogoś do 

zreferowania. Zgodzimy się, będzie prezentowane.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – jest zapisane w protokóle 

i będzie przygotowane. Czy jeszcze są pytania, proszę Państwa? Nie ma. Wobec tego przechodzimy 

do zaopiniowana projektu zmian w budżecie na 2015 rok. Kto z Państwa radnych jest „za” 

pozytywnym zaopiniowaniem zmian w budżecie? Dziękuję uprzejmie, jednogłośnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 9 radnych głosowało „za”. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – chciałam przypomnieć, 

że był wniosek na następną Komisję o wyjazd do Kotlina, będzie to wspólne posiedzenie z Komisją 

Zdrowia, czyli po Komisji Finansów będzie wyjazd do Kotlina.  

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu 

i Rozwoju p. Janina Nicke zamknęła obrady. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

           
Janina Nicke 

 

Protokołowała: 

K. Józefiak 

 


