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Protokół Nr 21/15 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 16 grudnia 2015 r. w godz. od 14: 30 do 15:15 

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. Nieobecny p. radny Stanisław Martuzalski. Spóźnił 

się p. radny Sławomir Wąsiewski. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności – 

stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju  

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

gości. Stwierdził, że Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje 

quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na 2016 rok. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt 1. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz – przypominam, że o 

16:00 obędzie się uroczyste otwarcie DPS –u. Czy są jeszcze jakieś propozycje do planu 

pracy Komisji? Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania planu pracy Komisji Budżetu i 

Rozwoju na 2016 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Kto jest „za” 

zatwierdzeniem planu pracy Komisji? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto się 

wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji, przy 7 głosach „za”,  

plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju na 2016 rok został pozytywnie zaopiniowany 

 

 

Ad.pkt.2 Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz - przedkładam do 

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu 

Jarocińskiego na rok 2016. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Czy do 

Planu Pracy jakieś uwagi, wnioski mają Państwo? Nie ma. Przechodzimy do zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji, przy 7 głosach „za”,  

plan pracy Rady na 2016 rok został pozytywnie zaopiniowany 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz - przedkładam do 

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowo utworzonych 

udziałów w Spółce. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – jak, co kwartał zwiększenie o kwotę 300 tys. zł dla 

Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Środki te są zabezpieczone w budżecie.  Dodam, że szpital 

poinformował, że zapłacił za obligację wraz z odsetkami za III kwartał bieżącego roku. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz - dziękuję bardzo.  

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

radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję 

bardzo, jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 7 radnych głosowało 

„za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz - przedkładam do 

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XI/88/15 Rady 

Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – Szanowni państwo, jeśli chodzi o emisje obligacji 

komunalnych Powiatu Jarocińskiego przypomnę, że pierwotny harmonogram przewidywał w 

roku 2015 emisję obligacji na poziomie 2,8 mln zł, w 2016 roku – 5 mln , a w roku 2017 – 6,2 

mln zł. w związku z rozliczaniem bieżącego roku okazuje się, że nie będzie nam potrzebna 

kwota do zbilansowania całego budżetu 2,8 mln zł. W związku tym jest propozycja, aby 1, 3 

mln zł przesunąć te środki na rok 2016. Dlatego jest taka uchwała, która skutkuje tym, że 

emisja z kwoty 2,8 mln zł zostaje zmniejszona do 1,8 mln zł w tym roku. 1,3 mln zł zostaje 

przeniesione na rok 2016.  

 

Radny W. Kwaśniewski – czy takie przesunięcie skutkuje zmniejszeniem kosztów emisji? 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – tak, zapisy umowy przewidują, że przesunięcie jest 

możliwe na rok następny. Natomiast terminy wykupu pozostają bez zmian. W związku z 

powyższym można powiedzieć, że serie przesuwanych obligacji, dzięki temu zaoszczędzimy 

rok na odsetkach, bo jeżeli wykupy nie zostają przesunięte o kolejny rok to termin wykupu 

obligacji każdej z serii przesuwanych skraca się o rok kalendarzowy. 

 

Radny T. Grobelny – nie jestem aktualnie w Zarządzie Powiatu a tam, co kawałek coś się 

dzieje, w autopoprawkach przedstawionych przez Zarząd Powiatu przeczytałem, że będzie to 

przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej Kotlin - Wola Książęca. Bardzo mnie to 

cieszy, bo te ościenne gminy żeby były tez doceniane. Jeżeli to jest przeznaczone na tą drogę 

to w budżecie przyszłorocznym w inwestycjach drogowych o tyle będzie więcej? 
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu –  o tyle jest więcej w inwestycjach drogowych w roku 

2016. Jest ta inwestycja dopisana. 

 

P. Mikołaj Szymczak, Wicestarosta – te pieniądze pojawiły nam się dodatkowo. Pierwotnie 

był zapisany tylko projekt, do końca marca mają być ogłoszone kryteria, jeśli chodzi o nabór 

wniosków z Programu Rozwoju obszarów wiejskich, z którego do roku bieżącego powiat nie 

mógł korzystać, tylko gminy. Od przyszłego roku mogą startować powiaty. Wtedy będziemy 

wiedzieli czy uzyskamy środki, czy nie, bo nie chcielibyśmy tego robić w 100% z własnych 

środków, tylko otrzymać dofinansowanie, jeśli to będzie możliwe.  Do końca marca mają być 

ogłoszone kryteria naboru.  

 

Radny T. Grobelny – rozumiem, że to nasza droga powiatowa, bo ostatnio 2 mln zł 

wyłożyliśmy na drogę gminną.   

 

P. Mikołaj Szymczak, Wicestarosta – tak, powiatowa. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz - dziękuję bardzo.  

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

radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest „za”? Dziękuję 

bardzo, jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 7 radnych głosowało 

„za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz przedkładam  

do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 wraz z 

autopoprawką. 

  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF-ie.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz – Czy są pytania?  

Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowana projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2028.  Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję uprzejmie, 

jednogłośnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 7 głosach „za” 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

  

Na posiedzenie przybył Pan Radny Sławomir Wąsiewski.  

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz przedkładam  

do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. wraz z autopoprawkami. 
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie powiatu na 2015 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Mariusz Małynicz – Czy są pytania?  

Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowana projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w 

sprawie zmian w budżecie. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem? 

Dziękuję uprzejmie, jednogłośnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 7 głosach „za” i 1 

głosie „wstrzymującym się” projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu i 

Rozwoju, p. M. Małynicz zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
Mariusz Małynicz 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


