
Protokół Nr 12/15 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju, Edukacji i Kultury oraz Zdrowia 

i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 7 lipca 2015 r. w godz. od 14:50 do 15:10  

w przerwie obrad sesji w sali posiedzeń Ratusza 

 

 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  Nieobecny radny Mariusz Małynicz. 

 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju 

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

gości. Stwierdziła, że Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowują 

quorum. Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

 

2. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt.  1.  

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - poprosiła 

o omówienie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

P. Alicja Staniszewska – wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy zamiany nieruchomości 

położonych w Jarocinie stanowiących własność powiatu i własność gminy. Na działce  

nr 224/3 o pow. 0.0757 ha o wartości 93 860,00 zł, stanowiącej własność Powiatu 

Jarocińskiego, znajduje się droga zjazdowa wewnętrzna z ul. Sportowej do miejsc 

parkingowych urządzonych na przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Jarocin, natomiast 

działka nr 493 o pow. 0.0626 ha, o wartości 93 731,00 zł, stanowiącej własność Gminy 

Jarocin w części usytuowana jest na ul. Żerkowskiej stanowiącej drogę publiczną powiatową.  

Zamiana jest zasadna, by uregulować stan prawny. Dodała, że wartość nieruchomości jest 

zbliżona, więc zamiana gruntów następuje bez dopłat.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – otworzyła dyskusję 

nad przedstawionym projektem uchwały? 

 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji wobec tego zapytała, kto z członków Komisji Budżetu 

i Finansów jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zamiany 

nieruchomości położonych w Jarocinie.   

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Finansów. Wszyscy głosowali 

„za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – poprosiła Skarbnika 

Powiatu o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 – 2024.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na lata 2015-2024. Poinformował, że następują zmiany w załącznikach nr 1 i 2. W zakresie 

załącznika nr 2 w zmiany dotyczą przedsięwzięcia "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby 

Domu Pomocy Społecznej. Zwiększenie następuje o kwotę 136.836 zł z przeznaczeniem na 

dostawę i montaż windy. W związku z powyższym następuje zwiększenie zadania 

dwuletniego w roku 2015 do kwoty 7.899.403 zł. Celem podpisywania zobowiązań 

w zakresie tego zadania zostaje zwiększony limit zobowiązań do kwoty 184.695 zł. Natomiast 

w załączniku nr 1 następują zmiany wynikające ze zmian budżetu 2015 r. i zmniejszenia 

kredytu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – zapytała, czy są 

pytania do Pana Skarbnika odnośnie przedstawionego projektu uchwały? Nikt nie zabrał 

głosu w dyskusji. 

Poddała pod głosowanie pozytywną opinię o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015 – 

2024. 

 

W pierwszej kolejności projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Rozwoju. 

W głosowaniu wzięło 8 członków Komisji. 6 radnych głosowało „za”, a 2 „wstrzymało się” 

od głosu. 

 

Następnie projekt uchwały opiniowała Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. W głosowaniu 

nad pozytywną opinią wzięło udział 7 członków Komisji. Wszyscy głosowali  „za”. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – omówił projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie porozumienia z Miastem Zielona Góra dotyczącego finansowania 

kształcenia uczniów klas wielozadaniowych prowadzonych przez Powiat Jarociński 

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 

do protokołu. Wyjaśnił, że chodzi o przeprowadzenie form kursowych w innym ośrodku 

dokształcania zawodowego w Zielonej Górze, ponieważ nie ma takiej możliwości 

przeprowadzenia tego typu form kursowych na naszym terenie. Wybrana została najtańsza 

oferta, a zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt uczniów. Taka oferta została 

wybrana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Zwrócił uwagę na tekst 

porozumienia przedstawionego radnym w materiałach jako załącznik do projektu uchwały. 

Wkradły się dwa błędy. Poprosił o poprawienie w pierwszym zdaniu porozumienia „Działając 

na podstawie uchwały nr ................. Zarządu Powiatu w Jarocinie…. „ wyraz „Zarządu” 

poprawić na „Rady”. Ponadto  w §1 ust. 1 wyraz „Lubliniecki” zamienić na „Jarociński”. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – podziękowała za 

przedstawienie projektu uchwały i otworzyła dyskusję. 

 

Radny T. Grobleny – zapytał jakiego rzędu to są środki i ilu uczniów będzie korzystało 

 z kursów. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – oznajmił, że w tej chwili nie jest w stanie 

powiedzieć, dlatego, że szkoła jest w trakcie naboru. Często zdarza się, że w jednym 
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zawodzie jest 1 uczeń lub dwóch uczniów. To porozumienie jednak jest niezbędne.  

Często będzie tak, że będzie to 1, 2, 3 osoby. Jeżeli chodzi ośrodki to będzie to dotacja. 

Powiat na tym nic nie traci, ale w tej chwili trudno odpowiedzieć. Po naborze przygotuje 

informację i dokładne dane przedstawi na posiedzeniu Komisji Edukacji. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – zamknęła dyskusję 

i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie porozumienia z Miastem Zielona Góra 

dotyczącego finansowania kształcenia uczniów klas wielozadaniowych prowadzonych przez 

Powiat Jarociński w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

 

W głosowaniu nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wzięło udział 7 członków 

Komisji Edukacji. Wszyscy głosowali „za”. 

 

Oznajmiła, że Komisje przechodzą do zaopiniowania kolejnego projektu uchwały i poprosiła 

p. Jędrzejaka, Skarbnika Powiatu o przedstawienie zmian w budżecie powiatu na 2015 r. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany budżetowe zawarte w projekcie 

uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. Zmiany głównie wynikają z konieczności wprowadzenia środków do budżetu 

na zakup samochodu bojowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie. Są to środki w kwocie 22.600 zł. Będą sfinansowane ponadplanowymi 

dochodami uzyskanymi przez powiat z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa.  

Druga ważna zmiana, związana z największą powiatową inwestycją w DPS w Kotlinie. 

Następuje zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.300.000 zł z przeznaczeniem na zakup  

i dostawę wyposażenia w tym obiekcie oraz o kwotę 136.836 zł na dostawę i montaż windy. 

Ponadto Dom Pomocy Społecznej pozyskał dodatkowe środki w kwocie 2.660 zł, jest to 

darowizna z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Ponadto w zakresie gospodarki gruntami 

i nieruchomościami następuje przesunięcie środków w kwocie 1.000 zł z opłat na bieżące 

zakupy. Następuje również przesunięcie środków w kwocie 4.320 zł z pozostałej działalności 

w oświacie do pozostałej działalności edukacyjnej na opłacenie kosztów badań dzieci 

niedowidzących i niedosłyszących. Jeśli chodzi o stronę dochodową powiat uzyskał kwotę 

5.099.407 zł na drogi publiczne powiatowe jako środki unijne wynikające z inwestycji 

przebudowy wiaduktów.  Część tych środków zostaje przeznaczona na zakup windy w DPS, 

natomiast pozostałe środki zostają przeznaczone na zmniejszenie kredytu. Przypomniał, że 

przewidywana kwota do sfinansowania budżetu w wysokości 6.780.000 zł.  

W związku z otrzymanymi środkami deficyt zostaje zmniejszony do kwoty 3.117.429 zł.  

Są również zmiany w zakresie planu wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

na kwotę 20.400 zł. Następuje przeniesienie planu w jednostce. Środki przeznaczone zostają 

na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe bieżące usługi. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – otworzyła dyskusje 

nad projektem uchwały.  

 

Radny T. Grobelny – zapytał o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy 

powiat je już otrzymał, bo nie widzi ich w projekcie uchwały. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – oznajmił, że jeszcze tych środków nie ma. 
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Więcej pytań nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju 

p. Janina Nicke – zarządziła głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego 

projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

 

Jako pierwsza projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Rozwoju. 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji. Wszyscy głosowali „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem zmian budżetowych zawartych w projekcie uchwały w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

 

Następnie projekt uchwały opiniowała Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. W głosowaniu 

wzięło udział 7 członków Komisji. Projekt uchwały został zaopiniowany jednomyślnie 

pozytywnie. 

 

Jako ostatnia do głosowania przystąpiła Komisja Edukacji i Kultury. W głosowaniu wzięło 

udział członków Komisji. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Wiceprzewodnicząca Komisji 

Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke zamknęła obrady. 

 

 

 

  Wiceprzewodnicząca Komisji 

  Budżetu i Rozwoju  

 

  Janina Nicke 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 

 

 


