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Protokół Nr 29/16 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 22 czerwca 2016 r. w godz. od 14:30 do 15:20 

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. Zaproponował, aby z 

porządku posiedzenia wycofać podpunkt: „Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonania zadania publicznego w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego.” Czy Komisja 

przyjmuje porządek posiedzenia ze zmianą? 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

9 radnych głosowało „za”. Porządek został przyjęty. 

 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2015. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił wykonanie budżetu powiatu za 2015 rok 

 w formie prezentacji multimedialnej. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 

rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz - dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pana 

Skarbnika? Nie widzę. Przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu powiatu jarocińskiego za 2015 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

7 radnych głosowało „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad.pkt.2 Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz - przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 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 nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

P. M. Jantas, Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” - Proponuje się 

podwyższenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej, w kwocie 300 000,00 zł (trzysta 

tysięcy 00/100). W zamian Powiat Jarociński obejmie 300 (trzysta) udziałów o wartości 

nominalnej 1000,00 zł każdy udział. Środki finansowe uzyskane z podwyższenia kapitału 

zakładowego, zostaną przeznaczone na obsługę zobowiązań związanych z wyemitowanymi 

obligacjami, których termin zapadalności przypada na 2016 rok.  

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz - dziękuję bardzo. Czy są pytania do Pana 

Prezesa? Nie widzę. Przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

7 radnych głosowało „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. 

 

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

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

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. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

7 radnych głosowało „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Mariusz Małynicz – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.  

 

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

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

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. 
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W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

7 radnych głosowało „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju, p. M. Małynicz zamknął obrady. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
Mariusz Małynicz 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


