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Protokół Nr 39/16 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 04 listopada 2016 r.  

w godz. od 15:35 do 15:45 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

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

 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju  

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

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

quorum. Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

 

Ad.pkt.1 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił zmiany budżetu powiatu na 2016 rok. 

Zmiana polega na przeniesieniu kwoty 14.020 zł z zadania „Przebudowa dróg powiatowych 

na odcinku Witaszyczki – Zakrzew – granica powiatu” na „Przebudowę nawierzchni ulic 

Podchorążych i Malinowskiego”. 

 

Radny T. Grobelny – poproszę o uszczegółowienie, na czym polega ta zmiana i z czego 

wynika. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – został otwarty przetarg na renowację nawierzchni ulic. 

Najniższa oferta o tę kwotę jest niższa. Chcemy podnieść kwotę, by nie powtarzać przetargu. 

Jeśli Rada zatwierdzi tę zmianę w poniedziałek zostanie podpisana umowa.  

 

Radny St. Martuzalski – proszę o podanie jakie firmy przystąpiły do przetargu i kto go 

wygrał. 

 

P. U. Banachowicz – wpłynęła jedna oferta od firmy DROBUD z Jarocina na kwotę 

440.000zł.  

 

Radny L. Mazurek – jeżeli wpłynęła jedna oferta, to źle to wygląda. Aż się prosi, by ogłosić 

drugi przetarg. 
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P. H. Śmigielska – jest to sytuacja szczególna, bo mamy listopad i za pasem grudzień i zimę. 

Ta inwestycja została przez Radę uwzględniona w harmonogramie. Powtórzenie procedury 

przetargowej zajmie miesiąc. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - Czy są jeszcze 

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 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 8 radnych 

głosowało „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Wiceprzewodnicząca Komisji 

Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke zamknęła obrady. 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

           
Janina Nicke 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 


