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Protokół Nr 61/17 

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 25 października 2017 r. w godz. od 15:00 do 15:50 

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 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. Realizacja zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia za 2016 rok i I półrocze 2017 roku. 

2. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za III kwartały 2017 r. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie intensyfikacji prac związanych z budową drogi ekspresowej S11. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 

2030. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2017 rok. 

6. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zmian budżetu powiatu na 2017 rok. 

7. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad.pkt.1 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski - otwieram posiedzenie. Przechodzimy do 

realizacji porządku obrad. Proszę pana dyrektora PCPR o przedstawienie informacji  

w skrócie, ponieważ była ona przekazana wcześniej i zamieszczona w esesji.  

Każdy wcześniej sie zapoznał.  

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – przedstawił 

realizację zadań oraz wykorzystanie środków przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie za 2016 rok i I półrocze 2017 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.  
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Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski - teraz proszę przedstawić pierwszą 

połowę 2017 r, i proszę przedstawić czy wystarczy środków do końca roku? 

 

P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie – w 2017 

roku dotację otrzymaliśmy w I połowie roku, ale będzie realizowana w drugiej połowie. 

Dlatego w tym momencie wykonano 5, 33%. Jeśli chodzi o ogólne funkcjonowanie PCPR  

to w I półroczu wykonano 46,6%. Kolejny rozdział dotyczący placówek opiekuńczo – 

wychowawczych wykonano 43,81%, na pewno będzie kwota do zwrotu, ponieważ 

rozwiązano placówkę w Dobieszczyźnie.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - odnośnie Sióstr Salezjanek. Tam systematycznie spadała 

ilość dzieci. Program 500+ spowodował, że rodzice zabierali dzieci. Siostry nie były w stanie 

utrzymywać placówki. Siostra przełożona, która zawiadowała ośrodkiem jest z Wrocławia  

i kongregacja podjęła decyzję, że utrzymają dom dziecka w Pleszewie, a w Dobieszczyźnie 

zlikwidowano, bo nie ma takiej potrzeby.  

 

Radny J. Zegar – chodzi o to, że nie zapytano się o dzieci w Domu Dziecka w Górze, bo jest 

za dużo dzieci. Powinny być dwa domy dziecka w Górze. Zarząd nie zrobił nic, żeby 

przenieść te dzieciaki, można było rozładować tą sytuacje i przenieść wychowanków.  

Za rok możemy mieć ogromne kłopoty i co zrobimy?  

 

P. T. Grobelny, Starosta - przy jednej grupie 15-osobowej to pałac w Górze się nie utrzyma 

są projekty utworzenia dwóch domów dziecka w Górze. Rozwiązaniem będzie utworzenie 

dwóch placówek i wtedy są szanse utrzymania tego pałacu. Rozmawiałem z Dyrektorem  

i będzie dopuszczalna taka możliwość.  

 

Radny J. Zegar - w przyszłym roku możemy mieć kłopoty  

 

P. T. Grobelny, Starosta – jeśli jesteśmy przy PCPR to podam informację odnośnie sytuacji 

kryzysowych, gdy dzieci zostaną na terenie powiatu bez opieki. Zdarzyło nam się to kilka 

tygodni temu, rodzice opuścili dzieci, babcia opiekująca się dziećmi zachorowała, musiała iść 

do szpitala, dzieci dwa dni bez opieki. Takiej sytuacji uważamy z Panem Dyrektorem, że nie 

może być. Zostaną powołani 3 koordynatorzy pieczy zastępczej, którzy mają całodobowe 

dyżury pod telefonem i jakby coś takiego się stało to dzwoni się na numer komórki, który 

opublikujemy na naszych stronach i w porozumieniu z domem dziecka w Górze wyznaczyli 

jeden pokój kompletny do przyjęcia dzieci pod opiekę tymczasowo.  

Jest trzech koordynatorów.  

 

P. M. Rakoczy, Stowarzyszenie „MIŚ” - przedstawił realizację zadań oraz wykorzystanie 

środków przez Powiatowe Ośrodki Wsparcia w Jarocinie za 2016 rok i I półrocze 2017 roku. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

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

 

P. T. Grobelny, Starosta - czy są oczekujący w kolejce do Ośrodków Wsparcia  

w Raszewach i Noskowie?  

 

P. M. Rakoczy, Stowarzyszenie „MIŚ” - Dotacja Wojewody jest przeznaczona  

dla 45 uczestników i tych uczestników mamy. W tej chwili 3 osoby oczekują na miejsce  
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i wszystkie trzy do ośrodka w Noskowie. Staramy się tak robić, żeby utrzymać w Raszewach 

15 osób i chcemy ten stan utrzymać. Trzy osoby to nie jest długa kolejka. Jest rotacja, 

niedawno było nowe przyjęcie. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski - Nie ma pytań. Dziękujemy Panom. 

 

Ad.pkt.2 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił sprawozdanie z realizacji dochodów 

powiatu za III kwartały 2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Informacja w formie tabelarycznej została udostępniona w programie esesja. Za III kwartały 

powiat zrealizował dochody na kwotę 57 mln zł, co stanowi prawie 73% budżetu.  

Możemy ocenić jako prawidłowe wykonanie. Powinno być 75%, jest nieznacznie mniej, ale 

jest to uzasadnione. Środki, które powiat otrzymuje na działalność Ośrodków Wsparcia to 

środki znacznie wzrosły. Mamy informację, że na rok przyszły nastąpi jeszcze większe 

zwiększenie.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Trzy kwartały to już 

jest jakaś informacja szczególnie po stronie dochodowej. Pan Skarbnik pokazał  

w podsumowaniu, że dochody będą dobrze wykonane, jeśli wpłyną środki z pomocy 

finansowej ponad 3,5 mln zł to wskaźnik będzie wyższy niż 75%. 

 

Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie intensyfikacji prac 

związanych z budową drogi ekspresowej S11. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - zdajemy sobie sprawę, że zostały 

przekazane środki na dokumentacje. Jest następny etap. Z doświadczenia wiemy, że 

lobbowanie ze strony samorządu jest nieodzowne bez względu na to, kto rządzi  

i kto podejmuje decyzje. Oddech samorządu w Warszawie powinien być odczuwalny. 

Uważam, że ta uchwała jest uzasadniona.  

 

Radny J. Zegar - co będzie ze starą 11? Czy my to przejmiemy jako powiat?  

Na razie województwo, ale co dalej? Kto będzie odśnieżał? Pytam się, żeby potem nie było 

tragedii. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - na ten moment jest to własność GDDKiA, 

jeszcze nie zostało przekazane formalnie Marszałkowi. Procedura jest dość prosta.  

Decyzje na poziomie powiatu będą na przełomie roku. Zobowiązana do utrzymania jest  

w tym momencie właściciel, czyli na dzień dzisiejszy Generalna Dyrekcja.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – wyjaśnijmy. Marszałek potem 

przekazuje powiatowi a powiat gminie? 

 

 P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – zależy jaka będzie wola. Na dzień 

dzisiejszy musi dojść do przekazania do samorządu wojewódzkiego. Wtedy samorząd 

wojewódzki podejmie decyzje.   
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Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – kiedyś przepis był jednoznaczny, teraz 

po zmianie nie mam dogłębnej wiedzy. Wtedy byłoby tak, że tą 11 automatycznie 

przejmowałaby gmina. Teraz jest samorząd wojewódzki, potem powiat i gmina dalej.  

Czy samorząd może odmówić?  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – obligatoryjnie powinien przyjąć, w mojej 

ocenie chyba nie. To jest pytanie do prawników. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – przy tej konstrukcji rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w końcu gmina dostanie czy chce czy nie chce. To, po co te szczeble 

robić?  

 

P. T. Grobelny, Starosta - ten sposób przekazywania nazywa się sposobem kaskadowym. 

Nie można od razu z Generalnej do Gminy przekazać.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – jakaś procedura odwoławcza powinna 

być, bo gmina lub powiat może nie chcieć tej drogi.   

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – tego typu spory są w całym kraju.  

Dotyczy tam tych obwodnic, gdzie był podobny przebieg jak w Jarocinie. Droga tej kategorii 

jest dużym obciążeniem finansowym dla samorządu.  

 

Radny J. Zegar - ja tą drogę znam, to jest droga nadająca się do remontu natychmiast.  

Są koleiny. 8 km od cmentarza do „rolnika” nadaje się do natychmiastowej naprawy.  

Niech Województwo naprawi a potem przekaże.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – nawet jak województwo z racji 

rozporządzenia przejmie to na pewno nie będzie inwestowało, bo też chce jakąś drogę 

wojewódzką robić.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – najlepszym dowodem jest jak trzeba 

reagować jest samorząd w tej kadencji, bo Pan Starosta udał się do Dyrektora generalnej 

Dyrekcji i wynegocjował m. in. naprawę ciągu drogowego ulicy Niepodległości.  

Trzeba było rozmawiać wcześniej. Dziwię się, że Gmina wiedząc, że de facto zejdzie  

to od Gminy skoncentrowała się na absurdalnym pomyśle łącznika a nie skoncentrowała się 

na rozmowach i spowodowania, żeby tą drogę wyremontować. To byłoby działanie na rzecz 

mieszkańców. Pan Radny Zegar ma rację, że ta droga powinna być wyremontowana przez 

użytkownika do otwarcia obwodnicy.  Dzisiaj będzie to dużym problemem dla wszystkich.  

Te rozmowy i zabiegi powinny się odbyć po stronie Gminy przed rokiem.  

 

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

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
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Ad.pkt.4 
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 – Wprowadza się nowe przedsięwzięcia: 

 3 – letnie prowadzone przez ZSP nr 2 pn. ,,Z nożyczkami przez Europę”; Jednostka 

odpowiedzialna lub koordynująca: ZSP Nr 2; okres realizacji: 2017 – 2019; Łączne nakłady 

finansowe: 225.660,60 zł; limit 2017 r. 7.300 zł, limit 2018 r. 109.180,30  zł, limit 2019 r. 

109.180,30 zł limit zobowiązań 225.660,60 zł. 

2- letnie prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Prusy-Magnuszewice-Kotlin”; okres realizacji 2017-2018; Łączne nakłady 

finansowe: 3.180.000,00; limit 2017 r. 1.880.000,00; limit 2018 r.; 1.300.000,00; limit 

zobowiązań 3.180.000,00  

 

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

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

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

 

 

Ad.pkt.5 
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 projekt uchwały. Dochody zwiększają sie  

o 170 tys. zł pochodzą one przede wszystkim z dotacji z budżetu Wojewody 

Wielkopolskiego.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Czy są pytania?  

Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

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

 

Ad.pkt.6 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie autopoprawek  

do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 

rok. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – autopoprawki dotyczą projektów realizowanych przez 

powiat, które również zapisane są w WPF. Jest to pięć projektów, kształcenie zawodowe  

w Tarcach, ZSP nr 1 i 2 , oraz „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych 

w Jarocinie” oraz „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych  

w powiecie jarocińskim”. Te zaproponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania 



6 

 

klasyfikacji budżetowej do wymogów wskazanych przez instytucje WRPO przez Urząd 

Marszałkowski.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – chodzi o zmianę i dostosowanie 

paragrafów.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – dokładnie tak i chodzi o to by te środki rozliczyć już  

w październiku.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – LO nie brało udziału w programach?  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta – Tarce, ZSP nr 1 i 2 brały udział w projektach dotyczących 

kształcenia zawodowego. To się wiąże z wynikami kształcenia. Biorąc pod uwagę wyniki 

uzyskiwane na maturach Liceum się nie załapało. Za okres pięcioletni była przeprowadzona 

analiza, jakie szkoły osiągały wyniki. Liceum nie odstaje, ale wyniki były przez ostatnie lata 

wyższe i nie było możliwości wpisania Liceum w projekt. Rozwój kadry nauczycielskiej też 

ma wpływ na wyniki.  

 

P. T. Grobelny, Starosta -  dla wszystkich jest jasne, że są to pieniądze od Marszałka,  

ok. 6 mln zł na kilka lat. Ze strony powiatu jest wkład rzeczowy.  

 

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

zaopiniowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

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

 

Ad.pkt.7 Sprawy bieżące. 
 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

  

  


