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Protokół Nr 36/16 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbytego w dniu 27 października 2016 r.  

w godz. od 16:00 do 16:30 w sali posiedzeń Ratusza w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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

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

Mateusz Walczak. 

 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził 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 projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 

2017 i 2018. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2017 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030. 

4. 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 wyrażenia zgody na udzielenie 

pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017 i 2018. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

P. B. Walczak, Starosta Jarociński - Niniejsza uchwała jest podejmowana ze względu  

na przystąpienie Szpitala Powiatowego w Jarocinie sp. z o. o. do realizacji projektu 

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa”, którego beneficjentem, w latach 2017 – 2018, będzie 

samorząd Województwa Wielkopolskiego. W wyniku realizacji projektu wszyscy uczestnicy 

projektu, w tym Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o. o., dysponować będą infrastrukturą 

techniczną umożliwiającą bezpieczne wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie  

i wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz innych elektronicznych 
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dokumentów medycznych przekraczających swoim zakresem EDM, co obejmuje również 

dokumenty zawierające meta dane takie jak: obrazy, filmy, instrukcje i inne dokumenty 

związane z działalnością leczniczą. Projekt zapewni standaryzację wyposażenia podmiotów 

leczniczych nim objętych, w zakresie dostępu do infrastruktury i zasobów niezbędnych  

do realizacji celów projektu.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - 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 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 8 radnych 

głosowało „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad.pkt.2 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożył na jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek uchwalania, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, rocznego programu współpracy. Przyjmując roczny program współpracy 

Rada Powiatu Jarocińskiego deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża chęć realizacji swoich zadań ustawowych 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Ponadto program 

otrzymał pozytywną opinię Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - 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 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Ad.pkt.3 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - Zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2030. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił zmiany w Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016 - 2030. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - 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 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 8 radnych 

głosowało „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Ad.pkt.4 

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 5 do protokołu. 

 

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

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - 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 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 8 radnych 

głosowało „za”. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, 

6 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 

 

 


