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Protokół Nr 26/16 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 27 kwietnia 2016 r. w godz. od 15:00 do 16:00 

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.  

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. Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie  

w 2015 roku i w I kwartale 2016 r. 

2.Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za I kwartał 2016 r. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1.  

P. W. Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych - przedstawił informację o stopniu realizacji 

inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie w 2015 roku i w I kwartale 2016 r. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

 

Radny J. Zegar - chciałbym się zapytać gdzie odbywa się zamiatanie ulic i które drogi będą 

wykonane przy zamiataniu?  

 

P. W. Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych – w tej chwili jest zamiatane osiedle Tumidaj, 

ul.Powstańców Wlkp., jeśli chodzi o miejscowości poza Jarocinem, będzie to w Cielczy cala 

ul. Jarocińska wraz z wylotem w kierunku Radlina. Mieszków – ul. Osiecka, ul. Dworcowa, 

ponadto w Witaszycach ul. Kolejowa, ul. Cmentarna, w Golinie – ul. Wolności,  

ul. Dworcowa, w Łuszczanowie – ul. Długa, w Wilkowyi – ul. Powstańców Wlkp.  

i ul. Gorzyńskiego.  

 

Radny Sł. Wąsiewski – chciałbym usłyszeć informację dotyczącą remontu cząstkowego, czy 

będzie ten remont przeprowadzony w zakresie wszystkich dróg powiatowych, gdzie są ubytki, 

dziury? Wczoraj mieliśmy komisję edukacji w Tarcach i jechałem drogą Twardów - Wola 

Książęca – Tarce, powiem szczerze, że wygląda jak szwajcarski ser - dziura na dziurze.  

Nie wiem czy ta droga jest zaplanowana? Stąd pytanie czy wszystkie drogi będą naprawiane 

czy tylko wydzielone drogi?  
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P. W. Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych – mamy zaplanowane wykonanie remontów 

paczerem na terenie całego powiatu, jeśli chodzi o drogi zamiejskie, masą asfaltową  

na gorąco w pierwszym rzędzie będziemy remontować ulice jarocińskie, Powstańców  

i pozostałe. Jeśli po rozliczeniu po Jarocinie będziemy miel wolne środki to remont masą na 

gorąco będziemy mogli poza Jarocin na te najbardziej zniszczone odcinki przeprowadzić. 

Jeśli chodzi o drogę Twardów - Wola Książęca – Tarce, została zlecona wykonawcy firmie  

z Kalisza, w tej chwili harmonogram jest tak ułożony, że po wyremontowaniu drogi Golina - 

Zakrzew jedzie na drogę do Hilarowa i później ten odcinek, o którym Pan wspomniał 

paczerem.  

 

Radny St. Martuzalski - pierwsze pytanie, które chciałem zadać do informacji, którą 

otrzymaliśmy jest wyszczególnione, że przewidziano kilkakrotnie wykaszanie poboczy ulic  

w Jarocinie oraz wykaszanie mostów na terenie całego powiatu. Pojecie kilkukrotnie jest dość 

obszerne w swoim wyrazie. Chciałem się dowiedzieć ilu krotne? Ten rok będzie dość obfity, 

jeśli chodzi o opady przynajmniej na razie, ta wegetacja poszła bardzo mocno, już by trzeba 

pomyśleć o pierwszym koszeniu. A mamy parę miesięcy przed nami, dlatego ilu krotność  

jest przewidziana?  

 

P. W. Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych - przy szacowaniu zamówienia, przyjęliśmy  

5 – krotne wykaszanie. Koszty po przetargu są niższe niż były zakładane, w związku z tym 

jest rezerwa, że w przypadku wegetacji roślin będzie można częściej wykosić.  

Obecnie mieliśmy dzisiaj spotkanie z wykonawcą, jest on gotowy do wejścia.  

Ustaliliśmy, żeby to koszenie było racjonalne to ta trawa musi być większa, dlatego 

zaplanowaliśmy koszenie ulic w Jarocinie na 9 maja, jeśli chodzi o wykaszanie poza 

miejskich dróg, jeśli już będzie taka potrzeba to 9 maja, a jeśli przymrozki dalej będą 

występować to o tydzień przesuniemy.  

 

Radny St. Martuzalski – drugie pytanie. Zdajemy sobie sprawę, że część naszych dróg jest 

w nienajlepszym stanie, wspomniana droga między innymi, o której mówił Pan Wąsiewski. 

Pytanie jest takie czy jeżeli ta kwota, jeżeli nie starczy, bo dzisiaj trudno określić czy uda nam 

się usunąć wszystkie ubytki. Czy są jakieś założenia, że będzie ta kwota zwiększona? 

 

P. W. Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych – tak. Mamy możliwości finansowe,  

ze względu na to, że w przetargu w tym roku dla nas ceny są bardzo korzystne.  

W przypadku wykorzystania tej puli, umowa przewiduje, że jest możliwość zawarcia nowej 

umowy na roboty uzupełniające w ramach tego przetargu.  Można do 50%, ale nie mamy tyle 

środków, będzie to zrealizowane w zależności od potrzeby. 

 

 Ad.pkt.2.  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił sprawozdanie z realizacji dochodów 

powiatu za I kwartał 2016 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

 

Radny St. Martuzalski - pierwsze to mamy świadomość, że jeden z największych źródeł 

dochodów, to jest dochód z tytułu PIT, bo CIT jest rzędu kilkuset tysięcy tutaj nie ma 

specjalnych zagrożeń. Natomiast PIT determinuje naszą stronę dochodową, jest to dość duża 

kwota jak chodzi o budżet powiatu.  Musimy bazować na doświadczeniu Pana Skarbnika, 

który będzie monitorował z miesiąca na miesiąc wpływy z tego tytułu, bo przy ewentualnych 
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zawirowaniach może to się bardzo negatywnie odbić na naszym budżecie. Pytanie jest 

związane z niewykonaniem dochodów, bo jest Pani Alicja w budżecie mamy zapisaną kwotę 

3 mln 174 tys. zł chciałem się dowiedzieć, jakie elementy majątkowe wchodzą w tą kwotę? 

Jaki majątek jest zawarty w tej kwocie?  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – 3.174 tys. zł.  

 

Radny St. Martuzalski - źle odczytałem, wycofuję pytanie.  

 

P. Alicja Staniszewska – Z-ca Kierownika Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 

jeśli chodzi o 100 tys. zł, planowana ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 

powiatu, która została wydzielona z łącznika drogi ul. Chrobrego a ul. Kazimierza Wielkiego. 

Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi planowany jest w miesięcy 

maju. Zarząd Powiatu obniżył cenę wywoławczą, bo ustawa dopuszcza.  

Nie ma zainteresowania, ale jeszcze nie minął termin składania ofert. Trudno powiedzieć czy 

zostanie zrealizowane.   

 

Radny St. Martuzalski – a 2 mln 900 tys.? 

 

P. Alicja Staniszewska – Z-ca Kierownika Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 

To jest całość dochodów, na te dochody składają się dochody z tytułu najmu, dzierżawy, 

wynajmu lokali, dochody, które ściągamy w przypadku, kiedy płacimy za media a potem one 

z powrotem wpływają do budżetu.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – niecałe 3 mln zł jako dochodów majątkowych, tam jest 

wykonanie 3. 174 zł. to w ramach tych niecałych 3 mln zł znajdują się dochody majątkowe, 

na które składają się m. in. 100 tys. zł sprzedaż mienia, pomoce finansowe, które powiat 

otrzymuje od samorządów na drogi, planowane środki, które powiat otrzyma w związku  

z realizacją projektów drogowych i te środki norweskie te 250 tys. zł, które wpłynie do 

powiatu z tytułu rozliczenia inwestycji zakończonej w zeszłym roku.  

 

Ad. pkt. 3. Sprawy bieżące. 

a) Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony 

gruntu, położonego w Porębie 32, gm. Jaraczewo, stanowiącego własność Powiatu 

Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. Alicja Staniszewska – Z-ca Kierownika Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 

Stosownie do art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2015r. poz. 1445 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących między innymi 

wyrażenia zgody na oddawanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących 

własność powiatu. Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na oddanie  

w najem na czas nieoznaczony, części nieruchomości z przeznaczeniem pod garaż o pow. 32 

m2, położonej w Porębie 32, gmina Jaraczewo, obręb Łowęcicie, oznaczonej w ewidencji 

gruntów na arkuszu mapy 2 jako działka nr 227 o powierzchni  2.2000 ha, zapisanej  

w księdze wieczystej KZ1J/00021858/9 na rzecz Powiatu Jarocińskiego.  
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Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy 

do zaopiniowana projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem? Dziękuję uprzejmie, jednogłośnie. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 9 głosach „za”  

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

b) Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego (pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie jarocińskim). Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Zatwierdza się do realizacji projekt 

Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie pt. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie jarocińskim (II) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe 

realizowane przez PSZ. Projekt wdrożeniowy Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie jarocińskim (II) będzie realizowany w okresie  

od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. na podstawie umowy zawartej z Instytucją 

Zarządzającą WRPO 2014+- Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Założenia, co do 

realizacji w/w projektu wdrożeniowego w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. 

określać będzie zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+- Wojewódzki 

Urząd Pracy w Poznaniu wniosek o dofinansowanie projektu. Kwota dofinansowania Projektu 

wynosi 1 051 245,16 zł. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy 

do zaopiniowana projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem? Dziękuję uprzejmie, jednogłośnie. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 9 głosach „za” 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

c. Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego (pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie jarocińskim). Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Zatwierdza się do realizacji projekt 

Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie jarocińskim (II) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wdrożeniowy Aktywizacja osób 
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młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim (II) będzie realizowany w okresie 

od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. na podstawie umowy zawartej z Instytucją 

Pośredniczącą- Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Założenia, co do realizacji w/w 

projektu wdrożeniowego w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. określać 

będzie zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą- Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

wniosek o dofinansowanie projektu. Kwota dofinansowania Projektu wynosi 1 482 322,46 zł. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy 

do zaopiniowana projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem? Dziękuję uprzejmie, jednogłośnie. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 9 głosach „za” 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

d. Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

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

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy 

do zaopiniowana projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem? Dziękuję uprzejmie, jednogłośnie. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 9 głosach „za” 

projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

e. Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – dziękuję. Czy są pytania? 

 

Radny Sł. Wąsiewski – Pan Skarbnik wspomina o programie czytelnictwo, w jakiej 

wysokości to jest program?  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – 10 tys. zł. 

 

Radny Sł. Wąsiewski – a 200 tys. zł dostaniemy tak? 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – tak. My wkładamy 10 tys. zł, czyli 5 % naszego 

wkładu.  
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Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – czy są jeszcze pytania? Nie widzę. 

Przechodzimy do zaopiniowana projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest „za” 

pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję uprzejmie, jednogłośnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju. Przy 9 głosach „za” 

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 

 


