
Protokół Nr 18/15 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  

oraz Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 29 października 2015 r. w przerwie obrad sesji  

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30 

 

 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli udział członkowie obu Komisji zgodnie z listami 

obecności – stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.   

Nieobecny radny Przemysław Franczak, członek Komisji Budżetu i Rozwoju, oraz 

radny Mateusz Walczak, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju 

p. Mariusz Małynicz, który na wstępie powitał wszystkich członków obu Komisji. 

Stwierdził, że Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowują quorum. 

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.  

 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

- w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. (pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

jarocińskim). 

- w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. (pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 

powicie jarocińskim). 

- wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Jarocińskiego popierające działania Zarządu Spółki 

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” mające na celu utworzenie przy szpitalu poradni zdrowia 

psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz poradni diabetologicznej. 

 

3. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt. 1  

P. M. Szymczak, Wicestarosta – wyjaśnił, że Komenda Wojewódzka Policji zwróciła się do 

powiatu za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji o zmianę zapisu w uchwale, 

dotyczącej pomocy finansowej, jakiej powiat ma udzielić na zakup samochodu. Oferent, który 

wygrał przetarg na dostawę samochodów policyjnych nie jest w stanie się wyrobić, dopiero 

do końca lutego. Powiat ma zapis w uchwale już na ten rok uchwalony. Stąd prośba o zmianę 

zapisu w uchwale a potem w porozumieniu na trzy samochody mniejsze, a nie jeden 

specjalistyczny. W związku z tym w imieniu Zarządu proszę o pozytywne zaopiniowanie tej 

autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. Autopoprawka stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 



P. M. Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju – poddał przedstawioną 

autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. pod głosowanie. 

 

Jako pierwsza głosowała Komisja Budżetu i Rozwoju.  

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji. Wszyscy jednogłośnie zaakcentowali 

przedstawione autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

 

Radny K. Matuszak, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – 

przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (pt. Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim). Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. Stwierdził, że radni otrzymali projekt uchwały wcześniej i zdążyli się z nim 

zapoznać, wobec czego poddał pozytywną opinie o projekcie uchwały pod głosowanie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji. 

Wszyscy głosowali „za” pozytywnym zaopiniowanie projektu uchwały. 

 

Kolejny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. (pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy w powicie jarocińskim również otrzymali wcześniej w materiałach. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Radny K. Matuszak, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – 

poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Członkowie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali 

projekt uchwały. 

 

Kolejny projekt uchwały wyrażającej stanowisko Rady Powiatu Jarocińskiego popierające 

działania Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” mające na celu utworzenie przy 

szpitalu poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz poradni diabetologicznej 

radni również otrzymali w materiałach sesyjnych. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Radny K. Matuszak, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – 

zapytał, czy ktoś z członków Komisji chce zadać pytanie. Nie było. 

Poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.  

Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 

 

Następnie Radny K. Matuszak, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych – zwrócił się do Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych o zaopiniowanie 

przedstawionych na początku posiedzenia autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

 



Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie, 7 głosami „za” pozytywnie 

zaopiniowała przedstawione autopoprawki.  

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – nie jestem członkiem Komisji Zdrowia, ale podsumuję 

działania: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. 

 

Z uwagi na wyczerpnie porządku obrad zakończono posiedzenie. 

 

 

Przewodniczący Komisji      Wiceprzewodniczący Komisji 

   Budżetu i Rozwoju      Zdrowia i Spraw Społecznych 

 

 

    Mariusz Małynicz                  Karol Matuszak 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

E. Wielińska 

 

 

 


