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Protokół Nr 59/17 

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 27 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 16:05 

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 oraz Radny 

Mikołaj Szymczak. 

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. Sławomir Wąsiewski, 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 realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku. 

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

3. Zaopiniowanie projektu 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 powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez 

Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu 

powiatu na refundację kosztów związanych z pracami konserwatorskimi kościoła 

wpisanego do rejestru zabytków. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017 - 2030. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok. 

7. Sprawy bieżące. 
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Ad.pkt.1 i 2 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił informację o realizacji budżetu powiatu  

za I półrocze 2017 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Następnie przedstawił informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.  

Radny W. Kwaśniewski - zwrócę się do Pana Skarbnika, żeby mi na chłopski rozum 

wytłumaczył, w jaki sposób powstała ta nadwyżka 8 mln zł, która nam pozwoliła nie 

uruchamiać w pierwszym półroczu obligacji? Ta oszczędność mogła wystąpić w 1 półroczu, 

ale w 2 półroczu będziemy musieli ponieść koszty. O żadne bicie serca nie powinno 

doprowadzać, bo te pieniądze i tak trzeba będzie wydać. Ta oszczędność nam nie pozwala 

zwiększyć wydatków majątkowych. Dobrze myślę czy nie? 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – oszczędności są na odsetkach, ale 

generalnie sprawozdanie półroczne jak zawsze mówię jest ono jakąś informacją.  

Jeśli mówimy o wydatkach inwestycyjnych to one dopiero w 4 kwartale.   

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – Pan Radny ma rację, planujemy deficyt, jeśli wszystkie 

dochody zostaną zrealizowane w takiej wysokości, jak przewiduje plan i budżet, a wydatki 

zostaną zrealizowane w takich wysokościach jak przewiduje plan i budżet to wtedy 

zrealizujemy deficyt na koniec roku. 

 

Radny W. Kwaśniewski - czy te wydatki możemy zaoszczędzić tylko na wydatkach 

bieżących? Na inwestycyjnych też? Czy wszystkie wydatki, które były planowane w budżecie 

czy one zostaną poniesione? Czy możemy tak zrobić, żeby niektórych wydatków nie ponieść? 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – pewnie Skarbnik na to nie odpowie 

tylko Starostwa i Zarząd, bo to oni muszą zdecydować czy z czegoś rezygnują czy nie,  

w końcówce roku zawsze czyści się budżet i na pewno część wydatków zaplanowanych na 

bieżące wydatki nie zostanie podjęta.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – tak jak Pan Przewodniczący mówił, na pewno 

oszczędności po stronie wydatków na koniec roku wystąpią. Biorąc pod uwagę 

dotychczasowe realizacje budżetów w poprzednich latach to oszczędności na wydatkach 

bieżących będą rzędu około 200 tys. zł. Poza tym zostaną pieniądze z poręczeń, których 

powiat ostatecznie nie będzie płacił do szpitala, zostanie część pieniędzy z rezerw. Być może 

część pieniędzy z odsetek, jeśli chodzi o wydatki bieżące. Natomiast wydatki majątkowe tak 

jak Państwo mówiliście oszczędności poprzetargowe, na pewno się pojawią w związku  

z przeprowadzonymi przetargami. Już wiemy, że schetynówka została wykonana  

z oszczędnościami. a co do pozostałych kwot to ponad 2 mln zł nie były wprowadzane  

do budżetu to też są dochodami pozaplanowymi oraz 1,2 mln zł też jest przychodem ale nie 

jest na półrocze zaangażowane.  

 

Radny W. Kwaśniewski – chciałbym, aby Pan nam uszczegółowił rozliczenie za drogę  

ze Sidrogiem. Myśmy chyba schowali w grudniu 3,6 mln zł na wydatkach niewygasających. 

Niech Pan wytłumaczy żebym pojął czy jesteśmy po wyrokach sadowych czy mamy końcowe 

rozliczenie czy to wszystko jest? Część pieniędzy uruchomiliśmy z niewygasających?   
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – roboty są odebrane, faktura została przez firmę 

wystawiona, na kwotę, na jaki zakres robót był uzgodniony, ale z tej płatności powiat potrącił 

i przelał na swoje dochody wyliczone kwoty, które uważamy, że przysługują powiatowi  

z nieterminowej realizacji inwestycji, z tytułu kar oraz odszkodowań.   

Te kary i odszkodowania naliczone z takiego tytułu, że powiat utracił schetynówkę oraz 

dotację pomocy finansowej od gminy Jarocin to jest kwota 2,082 mln zł. To są rzeczywiste 

pieniądze, które nie zostały przelane na rachunek firmy tylko zostały przelane z rachunku 

wydatków na rachunek dochodów powiatu. Zostały na naszym koncie bankowym.  

Natomiast oprócz tego z rozliczenia wydatków niewygasających została kwota 663 tys. zł, 

która też została na naszym rachunku. Firma nie uznaje tego rozliczenia i uważa, że te 2,082 

mln zł im się należy.  

 

Radny W. Kwaśniewski - to znaczy, że o te 2 mln zł mamy podniesione dochody 1 półrocza.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – środki tak jakby były w depozycie, 

zamrożone. One czekają na rozstrzygnięcie sądowe, być może będą po naszej stronie, być 

może po innej. One kształtują budżet po stronie dochodowej, one nie są wyłączone z budżetu.  

 

Radny W. Kwaśniewski - one weszły do budżetu i tymi środkami powiat obraca.  

Może być taka sytuacja, że przegramy sprawę sądowa i będziemy musieli te 2 mln zł firmie 

zapłacić i koszty postępowania sądowego.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – jest takie ryzyko.  

 

P. T. Grobelny, Starosta - uwaga, jeśli chodzi o odszkodowanie do firmy Sidrog.  

Każdy, kto byłby Starostą nikt by nie podjął decyzji o wypłaceniu 2 mln, gdy sąd nie 

rozstrzygnął, po której stronie jest racja, dlatego odłożyliśmy. W sądzie się rozstrzygnie, 

dlatego tego ryzyka nie podjęliśmy. Zostaje nam w budżecie, co nieco środków, nasze 

pieniądze powiatowe zostaną wszystkie wykorzystane umiejętnie. Na koniec roku nie 

weźmiemy obligacji, pozostawimy je na przyszły rok, na inwestycje przyszłoroczne.  

Nie ma obawy, że nie wykorzystamy pieniędzy czy oddamy gdziekolwiek, na bieżąco 

monitorujemy. 

 

Radny J. Zegar – może być tak jak było ze szpitalem. Też były pieniądze zamrożone, nie 

zapłaciliśmy, skarżyli się.  

 

P. T. Grobelny, Starosta – na zero wyszło.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - jedną uwagę, zapamiętaliśmy, że sprawa 

jest w toku, nikt by nie podjął decyzji, żeby te środki wypłacić jak straciliśmy dofinansowanie 

2 mln zł, bo te środki były zapisane w budżecie, po decyzji Wojewody, one były powiatowe. 

Natomiast przez dość frywolne gospodarowanie, nadzorowanie inwestycji okazało się, że  

je utraciliśmy. Dzisiaj musimy pamiętać o jednym, przy tym nie daj bóg nie korzystnym 

rozstrzygnięciu sądowym to powiat będzie musiał uregulować w ramach korzyści utraconych, 

o te 2 mln zł będą pochodziły z budżetu powiatu, a nie z budżetu wojewody. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – co do decyzji, którą Zarząd podjął  

to jak najbardziej słuszna decyzja. Skoro inwestycja nieprawidłowo była realizowana, i na 

tym utraciliśmy ewentualne korzyści majątkowe to jak najbardziej trzeba dochodzić swoich 

spraw. być może w którejś instancji będzie rozstrzygnięcie jedno to trzeba dochodzić jeszcze 
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dalej.  Musimy się liczyć z tym, że te środki, które są po stronie dochodowej powiatu, mogą 

przy złym rozstrzygnięciu sądowym być po stronie wydatkowej w sensie spłaty dla 

wykonawcy. Do tego trzeba doliczyć odsetki i koszty sądowe.  

Nadmieniam, że jeszcze mogą być przesunięcia w procedurach przetargowych na inwestycje, 

bo na niektóre inwestycje może brakować środków i trzeba będzie dokładać.  

Na półrocze to tak wygląda, a na koniec roku może być zupełnie inaczej. 

 

Informacje zostały przez Członków Komisji przyjęte do wiadomości. 

 

 

Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu 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 powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia 

przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - Proponuje się podwyższenie kapitału 

zakładowego w formie pieniężnej, w kwocie 125 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć 

tysięcy złotych 00/100). W zamian Powiat Jarociński obejmie 125 (słownie: sto dwadzieścia 

pięć) 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 2017 

rok. 

125 tys. zł zostało zapisane w budżecie powiatu decyzją Rady na stworzenie punktu 

diabetologicznego. Udało się poradnię uruchomić w połowie roku, od lipca funkcjonuje. 

Spotkało się z ogromnym zainteresowaniem jak również z pozytywnymi ocenami.   

W tej chwili jest kilkaset osób, które skorzystało z tej Poradni. Myślę, że to jest jedno  

z najważniejszych rozstrzygnięć w ostatnich miesiącach w szpitalu. Szpital powinien  

w ramach własnego budżetu realizować takie zadania, ale zdajemy sobie sprawę, że kondycja 

finansowa szpitala jest trudna. Była to decyzja polityczna rady, żeby taką poradnię 

uruchomić, dlatego mój wniosek, żeby te środki przekazać. Te środki powinny być na cały 

rok. Natomiast jak Państwo pamiętacie pojawił się następny problem z zadaniem nie końca 

szpitala i powiatowym, czyli problem z ratownikami. Decyzją Zarządu postanowił pomóc 

szpitalowi i część tych środków będzie wykorzystana na zrealizowanie tej ustawy, która 

zapadła przed półtora miesiąca.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski –  ile na poradnie?  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – 60 tys. zł. Jak chodzi o białą niedzielę  

to spotkaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem, przede wszystkim badania laboratoryjne, 

lekarz w ramach chorób krążeniowych, okulistyka, zgodnie z tymi założeniami, czyli 

wprowadzenie chirurgii jednego dnia, czyli operacji zaćmy. Trudno mówić, że to są badania 

bezpłatne, konstytucja gwarantuje dostępu do lecznictwa zamkniętego w tym zakresie.  

To, co było podkreślane przez kilkaset osób, które skorzystały z tego programu w ostatnią 

niedzielę było to, że niedziela jest dniem bardzo przystępnym. Osoby, które czynnie 

zawodowe funkcjonują w trakcie tygodnia bardzo doceniały tą akcję i propozycję ze strony 

szpitala i ze strony samorządu powiatowego, bo jesteśmy jako współorganizator. 

Zaangażowana została klasa ponadgimnazjalna ratownictwa medycznego, która pomagała  
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w przemieszczeniu sie sprawnym osób, które przyszły skorzystać z tej propozycji.  

Jest deklaracja ze strony zarządu, Pan Starosta potwierdzi, abyśmy kontynuowali tą akcje  

na tych obszarach, gdzie będzie zainteresowanie w miesiącach jesiennych. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

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

 

Ad.pkt.4 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia 

N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu na refundację kosztów związanych z pracami 

konserwatorskimi kościoła wpisanego do rejestru zabytków. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - wracamy do realizacji tego, co ustaliliśmy  

na klubie w ramach nadwyżki budżetowej. Obietnica względem kościoła katolickiego, że  

to zrealizujemy. W między czasie zmieniły się przepisy, że trzeba było kilka instytucji  

po drodze przejść i czekać na ich odpowiedź. Jeszcze jedna rzecz, gdybyśmy nie pomogli  

to dzisiaj parafia była by bez kościoła. Tynk od sufitu odpadał, co była nawałnica to gdyby 

nie nowy dach to byśmy mieli spustoszenie. Dlatego, jeżeli mogę prosić komisje o przyjęcie 

tego zadania. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

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

 

 

Ad.pkt.5 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 7 do protokołu. 

 

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

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.  

Radny J. Zegar – zauważyłem, że praktycznie, co roku obligacje przechodzą i to jest bardzo 

dobrze. 

 

P. T. Grobelny, Starosta – chciałem uspokoić, że te niewyemitowane obligacje będą nam 

bardzo potrzebne. Teraz opóźnienia drogowe wystąpiły tylko z tego powodu, że 

projektowanie trwa, w tej chwili zostały ukończone niektóre projekty, a już ogłoszenie 

przetargu teraz i grzebanie się w śniegu i w błocie jest bez sensu. Inwestycje pójdą  

na przyszły rok. 
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Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

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

 

 

Ad.pkt.6 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie powiatu na 2017 rok. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

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

 

 

Ad.pkt.7 Sprawy bieżące. 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - w imieniu Pana Prezesa i Pana Starosty 

chciałem przekazać informację, że jutro o godz. 13:00 zostanie podpisana umowa  

z wykonawcą na rozbudowę i dostosowanie szpitala. Ta inwestycja będzie mogła być 

zrealizowana tylko dzięki dobrej woli Państwa Radnych, chodzi o ustanowienie 

zabezpieczenia z naszej strony, dzięki czemu bank udzielił kredytu. Z jednej części szpital 

będzie mógł wyemitować obligacje a z drugiej części skredytować to zadanie.  

Firma dopełniła wszelkich warunków specyfikacji. Jutro podpisanie umowy i przekazanie 

placu budowy. Firma deklaruje, że już od pierwszych dni będzie tam mocno angażować się  

w realizację tego zadania. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - przypominam, że w piątek spotykamy się na sesji 

w Liceum o godz. 15:00. 

  

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


