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Protokół Nr 64/17 

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 08 grudnia 2017 r. w godz. od 15:00 do 16:00 

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.  

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. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2018 rok.  

2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego  

na lata 2018-2030. 

3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na 2018 rok. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia  

od Ministra Edukacji Narodowej zadania publicznego z zakresu administracji 

rządowej. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy 

Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017 - 2030. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok. 

8. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – zgodnie z procedurą uchwalania 

budżetu, wnioski jakie padły na Komisjach one dziś będą przedmiotem rozpatrywania naszej 

Komisji. Przypomnę, że reguluje to § 6 ust. 1, 2, 3 i 4 procedury uchwalania budżetu. 

Przedstawię opinie stałych Komisji Rady Powiatu, które wpłynęły do Komisji Budżetu  

i Rozwoju.  
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- opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,  

- opinia Komisji Rolnictwa,  

- opinia Komisji Edukacji i Kultury. Opinie stanowią załączniki nr 3,4,5 do protokołu. 

Komisje nie podjęły żadnych wniosków.  

6 grudnia br. wpłynął wniosek do Komisji Budżetu i Rozwoju Pana Radnego Leszka Bajdy, 

szkoda, że nie ma go dzisiaj. z przykrością muszę stwierdzić, powołuje się, że jeśli jego 

wnioski nie będą przegłosowany to nie będzie pozytywnie głosował nad budżetem.   

Szkoda, że tak doświadczony radny zaniedbał swoje obowiązki i nie dał pod osąd 

odpowiednich komisji poprzez złożenie tego wniosku zgodnie z procedurą. W związku z tym 

pozbawił swoich mieszkańców, swoich wyborców możliwości dokonania wyboru 

ewentualnie inwestycji. W tej dzisiejszej procedurze nie ma możliwości głosowania nad 

takim wnioskiem. Dzisiaj głosujemy nad wnioskami, które składają nam Komisje. 

Rozumiem, gdyby to był radny pierwszej kadencji, ale tak doświadczony radny będąc 

członkiem dwóch komisji mógł te wnioski składać, nie wiem czy by przeszły czy nie 

pzreszły, ale byłyby przedmiotem procedowania. Także z przykrością stwierdzam, że 

pozbawił swoich wyborców możliwości ewentualnie przedyskutowania i zasadności tych 

wniosków.  

 

Radna J. Nicke - dzisiaj nie możemy składać żądnych wniosków?  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – na swoich Komisjach… 

 

Radna J. Nicke – to jest nasza Komisja.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – nasza Komisja odbyła się 10 dni 

wcześniej i na tej Komisji pytałem czy są jakieś wnioski i wtedy można było składać. 

Natomiast dzisiaj otwórzcie sobie niezbędnik radnego, procedura uchwalania budżetu, 

żebyśmy mieli jasność i szczególnie paragraf 6, żebyśmy rozwiali wątpliwości: 

 

„§ 6. 1. Przewodniczący Rady Powiatu niezwłocznie przesyła projekt uchwały budżetowej 

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do stałych Komisji Rady celem 

zaopiniowania. 

 

2. Komisje Rady w terminie do 20 dni od otrzymania projektu budżetu odbywają posiedzenia, 

na których formułują na piśmie swoje opinie i wnioski o projekcie budżetu. W posiedzeniach 

Komisji Rady, na których omawiane są projekty budżetów jednostek budżetowych, służb, 

inspekcji i straży uczestniczą kierownicy tych jednostek lub wyznaczeni przez nich zastępcy. 

 

3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia nowego wydatku lub zwiększenia 

wydatku zapisanego w budżecie, Komisja ma obowiązek wskazać źródło jego sfinansowania. 

 

4. Opinie z poszczególnych Komisji Rady przedstawiane są Komisji Budżetu i Rozwoju, 

która w terminie 10 dni od ich otrzymania formułuje ostateczną opinię i wnioski. Ewentualne 

proponowane zmiany do przedłożonego projektu budżetu przedkłada Zarządowi Powiatu.” 

 

Ta procedura jest bezwzględna, ale musimy się jej trzymać, bo jeśli ją złamiemy to złamiemy 

procedurę uchwalania budżetu. Natomiast mogę poradzić z doświadczenia, że taki wniosek 

zawsze można zgłosić później po uchwaleniu budżetu, w styczniu, w marcu i jeśli uzyska 

pozytywną opinię komisji, Zarząd zaakceptuje, Rada zatwierdzi w formie zmian do budżetu, 

zawsze można wprowadzić. Jedynym wyjątkiem przy procedurze uchwalania budżetu jest 
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Zarząd, Zarząd zawsze może w trakcie uchwalania budżetu z inicjatywą zmiany budżetu 

wystąpić. Mamy ułatwioną sprawę, bo nasza Komisja poprzednia rozpatrywaliśmy projekt 

budżetu, ale pytam Czy macie Państwo uwagi do projektu budżetu? Czy Pan Skarbnik ma go 

jeszcze raz przedstawiać? Był przedstawiany, wszystko wiemy. Jeszcze raz powtarzam, 

możemy mówić tylko o wnioskach, które były złożone przez poprzednie Komisje, żaden 

wniosek nie padł, czyli nie ma dyskusji dotyczącej, że to powinniśmy zrobić, a tego nie 

zrobić.  

 

Radny J. Zegar – jak widać to mogę powiedzieć dwa, trzy słowa, Pan Przewodniczący 

zamknął nam usta, przykre, ale prawdziwe. Chciałem się dzisiaj spytać wszystkich radnych, 

kto złożył jakie wnioski, czy chociaż jeden wniosek przeszedł do tego budżetu?  

Złożyłem jeden wniosek, delikatny, bo jestem w opozycji, więc i tak odrzucą. Złożyłem jeden 

wniosek na kościół, który się sypie. Była mowa w zeszłym roku, w tym roku była mowa, że 

co roku będzie jeden kościół, a z tego wynika, że nie ma żadnego. Chyba, że Pan Starosta  

i Pan Przewodniczący meczet w Jaraczewie wybudują i przeznaczą pieniądze na meczet.  

Jak nie ma na kościół to może meczet będziemy robić? Nie mówię o drodze w Mieszkowie, 

która miała być zrobiona, bo Budimex deklarował, Gmina chciała dołożyć 300 tys. zł  

na chodnik, nic nie zostało zrobione, ale kościół będzie mi leżał. Kolego Przewodniczący 

bardzo będzie mi leżał i wszystkim całej archidiecezji poznańskiej.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – odpowiem Panu Zegarowi, wiem, że 

jest Pan bardzo doświadczonym radnym i to, że prowadząc zamykam usta, powiedział  

to z premedytacją, ale taką, że wie, że powiedział nieprawdę. Panie Julianie procedurę przed 

chwilą czytałem, daje możliwość dyskutowania, ale nie można wprowadzać wniosków  

do budżetu, bo inaczej ta cała procedura, złamanie procedury byłoby podstawą  

do unieważnienia uchwalenia budżetu. Natomiast, co do wydatków kościelnych  

to Pan Przewodniczący Szczerbań odpowie.   

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – myślałem, że ucieknę od tego, ale trzeba 

wytłumaczyć. Pytam się Panie Radny jeszcze raz, co zrobiłeś ze swoją nadwyżką budżetową, 

którą wspólnie dzieliliśmy. Mieliśmy 1,5 mln zł, milion dostali radni na inwestycje w gminie 

Jarocin, bo największa. Powiedziałem, że my żadnej inwestycji drogowej nie będziemy robić 

za nadwyżką budżetową, tylko wole na kościół. z moich pieniędzy drogowych, skierowałem 

na kościół, radni wszyscy zatwierdziliście.  Pytam się, dlaczego Pan wtedy swoich pieniędzy 

zamiast chodniczka czy drogi nie dał Pan na kościół? Teraz Pan choruje?  

Zrezygnowałem z asfaltu czy chodniczka w Górze na rzecz kościoła. Drugi radny, obecny 

Starosta z tego zaproponował ścieżkę rowerową Gola. Wyście dostali z Jarocina 1 milion  

i żaden z was nie zabrał od siebie tej cząstki z nadwyżki budżetowej, żeby to zrobić, a teraz  

w sposób dodatkowy, ja nie wziąłem nic dodatkowo, tylko z tej naszej puli nadwyżki 

budżetowej. Gdzieście wtedy byli? To żeście drogi robili. Za milion złotych, co zrobiłeś 

wtedy w Gminie Jarocin?  

 

Radny J. Zegar –  wyście wszystko wzięli.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – nie. Masz pamięć krótką. Chorujesz. Porobili 

sobie za milion złotych „inwestycyjni” i jeszcze dodatkowo patrzą. Mogliście radni z Jarocina 

1 milion przeznaczyć na kościoły, a dzisiaj że kościół Ci się wali, że wtedy Ci się nie walił.  

 

Radny J. Zegar –  Panie Przewodniczący niech Pan powie, gdzie ten milion poszedł  

w Gminie Jarocin? 



4 

 

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - na Słupię.  

 

Radny J. Zegar – to było w 2016 roku, co było zrobione w Jarocinie w 2017 roku?  

Chyba, że u Pani Włodarczykowej coś tam było zrobione? 

 

Radna B. Włodarczyk – zapraszam. Uprzejmie proszę, żeby mnie Pan dzisiaj odwiózł  

do domu i Pana przeprowadzę po drogach.  

 

Radny J. Zegar –  ja mogę Panią zawieźć do mnie do domu tez i Panią przeprowadzę.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski - żebyśmy nie zrobili harmidru.  

Pan Przewodniczący Jan najpierw, później Pan Szymczak.   

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - Panie Julianie wtedy byłem z Tobą w koalicji,  

Pan Starosta mówił, że jest 1,5 mln nadwyżki, wskażcie radni na co tą nadwyżkę chcecie.  

W związku tym, że radnych z Jarocina najwięcej, proponuje się milion na inwestycje, którą 

wskażą radni w Jarocinie. Były tutaj rozmowy, a jak ktoś nie pamięta to nie mój problem.  

 

Radny J. Zegar –  nic nie było zrobione.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – dlaczego nie było zrobione? Bo tak pozwoliliście, 

zabraliście kupę milionów, do dzisiaj nieoddane z Gminy Jarocin. Niech Ci Burmistrz da na 

kościół.  

 

Radny M. Szymczak – chciałbym uporządkować dyskusję, bo Państwo mylą niestety rok 

2016 z 2017. Na Słupię poszły pieniądze w roku 2016 z budżetu 2016 roku.  

Proszę mi nie przeszkadzać Panie Radny. Mówimy o nadwyżce z roku 2016, która miała być 

wykorzystana w roku 2017 i na gminę Jarocin nie poszło nic. Proszę to sobie zapisać, jeśli  

nie może Pan zapamiętać.   

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - pytam się, dlaczego nie zapamiętaliście, że  

w tamtej kadencji podzieliliśmy milion, żeście wzięli. To tez nie potrafisz zapamiętać? 

Oszuści jedni....  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – nie używajmy takich słów, bo  

to naprawdę nie przystoi. Jesteśmy prawie w okresie świątecznym. 

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – chciałem prosić, żeby Pan Przewodniczący 

wrócił do procedowania, bo dzisiaj mamy zaopiniować projekt budżetu.  

Nie chciałbym komentować, mam jedno przesłania do doświadczonych radnych.  

Jest taka rzymska maksyma, nieznajomość prawa szkodzi. To jakie świadectwo sami sobie 

daliście na temat wiedzy o procedurze budżetowej, najważniejszego momentu w roku jest 

porażające? Dobrze, że nie ma gości zaproszonych, że to zostanie w tym gronie, bo 

czerwienię się za was. To jest nieprzyzwoite. Wnoszę o zamknięcie dyskusji i przejście  

do procedowania.  

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – cały czas mówimy Panie Radny Szymczak  

o 2016 roku, nie żadnym 2017, bo ten rok trwa, a my mówimy o 2016 roku i ta inwestycja 

jedna plus dach na kościele to była robiona w 2016 roku, a w 2017 roku była druga płatność.   
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Radny M. Szymczak – jeszcze raz wyjaśniam. Mówmy o roku 2017, w którym miała być 

wykorzystana nadwyżka z roku 2016. Kiedy był kościół w Górze robiony?  

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – w 2016 roku. 

 

Radny M. Szymczak – to z jakiej nadwyżki? 

 

Radny J. Zegar – wyjaśnię, że w 2016 roku miał być kościół robiony, zawaliliście sprawę, 

zaczęła się rozwalać cała nasza koalicja. Wicestarosta miał podpisać, ale wystraszył się  

w ostatnim dniu i to zostawił, bo wyszły nieporozumienia. Dlatego to przeszło na rok 2017. 

Jak taką wiedzę masz kolego szanowny, to jest to prawda. Chciałem koledze odpowiedzieć, 

że ma taką wiedzę, a my nie mamy wiedzy. Nie składamy wniosków do budżetu tylko pytamy 

się, dlaczego, żeście tak zrobili, że nie jest żaden wniosek wszystkich radnych ani jeden  

do wykonania na 2018 rok. O to się pytamy, dlaczego tak zrobiliście ten budżet?   

Dalej nie ma nic, na terenie gminy Jarocin, jest Golina tylko. Przez tyle czasu. Sytuacja taka 

jest taka, ze na terenie Gminy Jarocin mieszka 46 600 osób, a na terenie pozostałych Gmin 

wszystkich trzech mieszka 29 500 osób. wszyscy do Jarocina dojeżdżamy  

i wy też dojeżdżacie, a dalej sobie lekceważycie i robicie to złośliwie jako koalicja, ale nie 

dziwię się radnym ani z Żerkowa ani z Jaraczewa, z Kotlina, ale dziwię się radnym 

pochodzącym z Gminy Jarocin, że tak głosują w ten sposób, a jest rok wyborczy  

i nie potrafimy dla siebie zrobić nic. O to mi tylko chodziło, nic więcej.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - wyjaśnię kwestię kościoła w Górze. Prace remontowe 

zaczęły być wykonywane w 2016 roku, zostało wykonane pokrycie dachowe, ale zabrakło 

otynkowań, odmalowań. Proboszcz chciał, żebyśmy całą kwotę zapłacili w 2016 roku, bo 

miał zobowiązania wobec firm obiecał, że zapłaci w 2016 roku. Nie bałem się, ale 

powiedziałem, że za te prace, które są wykonane możemy zapłacić, a dopiero, jeśli zostanie 

reszta wykonana na wiosnę, to wtedy będzie druga część raty uregulowana.  

I tak zostało na wiosnę 2017 roku uregulowane.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski - w 2016 zapłacono 50%, w 2017 prace 

były dokończone i zapłacono drugą ratę.   

 

Radna B. Włodarczyk - w pewnym stopniu zostałam przez Pana przedmówcę zmuszona, 

żeby zabrać głos. Mianowicie jestem radną wybieraną w okręgu Jarocin.  

Przed chwilą powiedziałam, żeby Pan ze mną jechał i żeby zobaczył jak te drogi wyglądają, 

bo u Włodarczykowej nic nie zostało zrobione. Nie zostało zrobione słowami pana 

Burmistrza Pawlickiego, który powiedział, że nasz teren, w którym mieszkam do gminy 

Jarocin płacę podatki, 11 lat minęło, te drogi, które są w tym zakątku, a więc Poziomkowa, 

Jagodowa, Jeżynowa i pozostałe nie będą robione, dlatego, że to jest kara.  

Publicznie oświadczył to Pan Burmistrz rozmawiając z Panem Tomaszewskim, byłym 

dyrektorem drogownictwa. Pan Burmistrz nie jest mnie w stanie obrazić, bo nic sobie z tego 

nic nie robię, jeżeli nie chce zrobić drogi, gdzie mieszkam i gdzie odprowadzam do gminy 

podatki, to niech nie karze pozostałych ludzi, bo tam mieszka ponad 100 ludzi.  

Proszę Pana, wczoraj poszłam do Pan dentysty Mettlera Łukasza i dzisiaj Pana przeprowadzę, 

dzisiaj jest trochę lepiej, bo nie pada, a wczoraj wpadłam po kolana w błoto. Ratował mnie 

pracownik Drobudu.  Tak wygląda troska włodarza o wszystkich mieszkańców gminy 

Jarocin? Myślę, że tak nie powinno być. Chciałam zwrócić jeszcze na jedno uwagę, że trzy 

kadencje temu, dwie byłam w gminy, ślubowałam, że będę pracować jako radna na rzecz 

gminy, a więc do gminy należą również inne miejscowości, więc proszę tak nie 
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interpretować, że jeden ciągnie do Jaraczewa, drugi do Kotlina, a trzeci do Jarocina.  

Proszę tak nie interpretować, pracujemy jako radni bo tak zostaliśmy wybrani do powiatu lub 

do danej gminy. Dobro gminy, dobro powiatu powinno nam być w głowie cały czas, a nie 

tylko tam, gdzie mieszkam. A jeśli Pan jeszcze raz chce zobaczyć jak mieszkam to proszę 

bardzo.  Niech mnie Pan zawiezie do domu i Panu pokażę jak ludzie mieszkają.  

Tam, są rodziny z dziećmi małymi, które chodzą do szkoły.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski - dziękuję. Czy są jeszcze głosy w tej 

sprawie? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania projektu budżetu powiatu na 2017 rok.  

Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji Budżetu i Rozwoju jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu budżetu powiatu na rok 2018? Dziękuję.  

Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji,  

przy 6 głosach „za” , 2 „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” projekt budżetu powiatu na 

2018 rok został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad. pkt. 2 

Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018-2030. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski - dziękuję. Czy są jeszcze głosy w tej 

sprawie? Nie widzę. Przejdziemy do zaopiniowania projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030. Kto z Państwa obecnych na sali 

członków Komisji Budżetu i Rozwoju jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018-2030? Dziękuję.  

Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji, przy 6 głosach „za” , 2 „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na 

lata 2018-2030 został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad. pkt. 3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na 2018 rok. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski - Czy są jeszcze jakieś propozycje  

do planu pracy Komisji? Panie Karolu w dwóch miesiącach mamy wspólne posiedzenia  

z Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych. Czy jest akceptacja? 

 

Radny K. Matuszak – tak. Dyskusja była na Komisji, czy kwiecień nie jest za późno  

na temat o szpitalu? Myśleliśmy o lutym. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – chciałem, żeby się kwartał skończył. 

Drugie wspólne posiedzenie w sierpniu.  

 

Radny K. Matuszak – myśleliśmy jeszcze o temacie rozbudowy w szpitalu.  

 



7 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – w październiku jest ten temat.  

Z racji końcówki naszej pracy jako radnych mamy zaplanowaną informację o realizacji 

inwestycji dotyczącej rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie. Możemy zrobić 

wspólnie z Komisją Zdrowia.  

Radny K. Matuszak – tak.  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – odnośnie szpitala, mamy termin określony 

w umowie zakończenia inwestycji do września. Koniec października byłoby podsumowanie  

i byłby następny temat o kolejnym etapie. Płynne przejście z jednego etapu inwestycji  

w drugą.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – czy są jeszcze jakieś uwagi? 

Chciałbym, żebyśmy w październiku podsumowali wszystkie inwestycje, jakie realizujemy  

w tym roku, bo listopad to już końcówka i przygotowanie do wyborów. 

 

Radny J. Zegar – chciałbym zapytać czy jest przewidziane w planie objazd dróg? 

Zrezygnowaliśmy z tego i prosiłbym, żeby to było, bo niektórzy nie pamiętają co zostało 

zrobione.  

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – wydaje mi się, że w okresie zimowym to jest 

bezsensu, lepiej marzec, kwiecień.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – to który miesiąc byśmy wpisali?  

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – w maju.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dobrze to możemy w maju zrobić 

objazd dróg powiatowych. Temat PCPR byśmy przenieśli na kwiecień, a w maju zajmiemy 

się drogownictwem.  

Przechodzimy do zaopiniowania planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju na 2018 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Kto jest „za” zatwierdzeniem planu 

pracy Komisji po poprawkach? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 

Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji,  

przy 9 głosach „za” plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju na 2018 rok został pozytywnie 

zaopiniowany. 

. 

 

Ad. pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przyjęcia od Ministra Edukacji Narodowej zadania publicznego z zakresu administracji 

rządowej. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta - Powiat Jarociński przystąpił do realizacji programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na który otrzyma z Ministerstwa Edukacji 

Narodowej dofinansowanie w wysokości 416 520,00 zł. Środki przeznaczone będą  

na pełnienie funkcji ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego.  

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie będzie Zespół Szkół Specjalnych  w  Jarocinie.  
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Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Czy mamy 

zabezpieczone środki na te godziny? Od Wojewody? 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta -  to jest program rządowy. Od Ministra Edukacji będą 

przekazywane środki. Pierwsza transza przychodzi w grudniu to jest 26.520 zł, w tym 15.000 

zł na doposażeni. Nie zdążymy zrealizować godzin na wczesne wspomaganie 190 godzin. 

Dlatego, że brakuje nam czasu, a tych pieniędzy nie mamy jeszcze na koncie. Do 15 stycznia 

możemy zwrócić pieniądze za te godziny, ale doposażenie będziemy mieli. Sam program 

ruszy od stycznia 2018 roku, bo nie jesteśmy w stanie zrealizować w tej chwili, ale trudno 

tylko na ten jeden miesiąc, żeby sobie ten program odpuścić. To jest duża pomoc dla tych 

dzieci na wczesnym wspomaganiu. Rodzice zabiegają o takie wspomaganie, stąd uważam, że 

to porozumienie, które zawieramy mimo, że nie mamy jeszcze środków, ale musimy 

wprowadzić projekt uchwały i do WPF. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski –co miesiąc jak będą lekcje 

przeprowadzone to wtedy my dostajemy środki finansowe? Czy jednorazowo?  

Jakie jest finansowanie? 

  

P. M. Drzazga, Wicestarosta -  każdego roku otrzymujemy określoną pulę pieniędzy, 

średnio 60 zł za godzinę. W roku 2018 będzie 78.000 zł, w następnym 90 600 zł.  

Środki dostajemy i rozliczamy się z tych środków, jeśli nie wykorzystamy to zwracamy  

te środki. Wkładu własnego nie ma.  

 

Radny W. Kwaśniewski - to dotyczy tylko dzieci, które uczęszczają do szkoły specjalnej? 

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta -  to będzie dotyczyło dzieci z całego powiatu. styczeń, luty 

okres rozruchu. Przede wszystkim te wysiłki nasze,  żeby pomóc dzieciom, będą skierowane 

do dzieci, które znajdują się w ZSS. Następnie będziemy rozszerzać to, będziemy chcieli 

objąć cały powiat. 

 

Radny W. Kwaśniewski -  a kto będzie kwalifikował dzieci do pomocy?  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta -  przede wszystkim  korzystamy z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej, ponieważ te dzieci będą musiały mieć opinie, orzeczenia i dopiero na tej 

podstawie będą kwalifikowane.  Nie my podejmujemy decyzje, tylko wyspecjalizowana 

jednostka z naszej strony. 

 

Radny W. Kwaśniewski -  1300 godzin na 2018 rok, dlatego zadałem to pytanie.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta -  - to nie jest tylko tak, że nauczyciele mają to realizować.  

To także terapeuci, masażyści, lekarze specjaliści, po neurologów, psychiatrów dziecięcych, 

to nie jest na zasadzie takiej, że będziemy męczyli dzieci w szkole dodatkowymi zajęciami. 

Tylko chodzi nam o to, żeby grupa była bardzo szeroka, sięgniemy do szkół, gdzie są klasy 

integracyjne. dużo godzin do realizacji  

 

Radny J. Zegar –  chciałem uzupełnić, żeby to nie wyszło to samo co w zeszłym roku, że 

dzieci brakowało i nauczyciel siedział sam, a potem wyszło, że za darmo bierze pieniądze.  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta -  chodzi o to, żeby konkretne dziecko otrzymało konkretną 

pomoc. Być może to dziecko będzie potrzebowało specjalisty neurologa, masażysty, 
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będziemy chcieli nawiązać współpracę ze szpitalem, żeby prowadzić rehabilitację. nie tyle że 

chcemy zrealizować żeby mieć pieniądze, nie tyle nauczyciele będą w to zaangażowani co 

specjaliści. Liczymy na bardzo dobrą współpracę z rodzicami, bo często rodzice przy pomocy 

specjalistów lepiej będą mogli ogarnąć temat.  

 

Radny J. Zegar – lepiej zapobiegać niż gasić  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - dwie różne rzeczy, nauczyciel jest gotowy  

do zajęć, i nie jest moja wina, że rodzic nie dojedzie. Wtedy w spoczynku jestem, ale to nie 

jest moja wina.  To nie będzie wcale tak dużo godzin, jeżeli to jest na każde indywidualne, 

każde z osobno dzieci….  

 

P. M. Drzazga, Wicestarosta -  wczesne wspomaganie to jest-od roku do 3, do 4 roku życia, 

dlatego ten program nazywa się „Za Życiem”, żeby na wczesnym wspomaganiu pomóc 

rodzicom.  Często rodzice sobie nie radzą. nie polega to na pracy typowo nauczycielskiej,  

a usieliśmy wyznaczyć jednostkę gdzie będzie realizowane, stąd Zespół szkół Specjalnych, 

ponieważ ma najwięcej kontaktu jeśli chodzi o potrzeby.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski– to już teraz wszystko wiemy.  

Nie jest to typowy program edukacyjny, mówimy o indywidualnym wsparciu dla dziecka  

z całego powiatu. 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 – przedkładam do zaopiniowania projekt 

uchwały Rady Powiatu w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na rok 2018. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – jest to ramowy program. Będą nadzwyczajne 

sesje, jeżeli wyjdzie sprawa szpitala to ogłosimy. Jeśli wyjdą nagłe sprawy to nie będziemy 

czekać miesiąc czasu, to jest tylko ramowy plan.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – samo słowo nadzwyczajna znaczy, że 

nie przewidujemy, ale może się zdarzyć. Czy ktoś ma jakieś uwagi? 

 

P. J. Jedrzejak, Skarbnik Powiatu – poproszę o poprawienie w czerwcu za 2017 rok  

i w lutym również 2017 rok. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Czy do Planu Pracy jakieś uwagi, 

wnioski mają Państwo? Nie ma. Przechodzimy do zaopiniowania ze zgłoszonymi 

poprawkami. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji, przy 9 głosach „za”,  

plan pracy Rady na 2018 rok został pozytywnie zaopiniowany 
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Ad.pkt.6 
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 8 do protokołu. 

 

P. J. Jedrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił zmiany w WPF na lata 2017 – 2030. 

 

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 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

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

 

 

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.8 Sprawy bieżące. 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – zaczynamy i bierzemy się do roboty.  

Do rozliczenia konkretnie. Kto gdziekolwiek na szkodę kogoś działał. Mam sprawę  

do Zarządu, kiedy będziemy wypowiadać się na temat budżetu proszę wspomnieć te nasze 

inwestycje na niekorzyść powiatu jarocińskiego, gdzie Gmina Jarocin się z nami nie 

rozliczyła. To jest strata nasza ewidentna. Dlatego bym prosił Panie Starosto, żeby  

to powiedzieć wyraźnie, bo rozmowa między radnymi a radą są rozmowami poważnymi.  

Rozliczamy się 20% państwo, 25% dana gmina, 25% powiat i w ten sposób powstaje nam 

potężna górka. Jeśli rozmawiamy o pieniądzach to powiedzmy sobie wyraźnie i liczę na 

pomoc Państwa Radnych z Ziemi Jarocińskiej, że skoro dbamy o dobro powiatu 

jarocińskiego, nie gminy to mam nadzieję, że nas wesprzecie w tym działaniu, żeby Gmina 

Jarocin zwróciła nam te niekorzystne środki z dróg.  

 

Radny M. Szymczak – ja tylko Panu Radnemu Szczerbaniowi chciałem powiedzieć, że my 

nie dawaliśmy Gminie i Gmina nie ma nam czego zwracać.  

  

Radny J. Zegar – chciałem to samo powiedzieć co mój Kolega. Panie Janku jak Pan nie 

znasz matematyki to weź sobie ile było zrobione od początku do końca na terenie danej 

gminy i sobie policzysz, jak nie to zaproś mnie i sprawdzimy razem ile która gmina komu 
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wisi, bo to jest nudne. Mówisz bez przerwy coś co jest nieprawdą. Jak coś jest nieprawdą to 

tego się nigdy nie mówi, chyba, że publicznie chcesz wszystkich kłamać.   

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – na zakończenie, miałabym podobny apel 

do dwóch Panów z Ziemi Jarocińskiej, żeby się zastanowili. W mojej ocenie jesteśmy 

radnymi powiatowymi, a nie gminnymi. Nie jesteśmy radnymi ani gminy Kotlin, ani 

Jaraczewo, ani Żerków, jesteśmy radny powiatowymi i naszym obowiązkiem, który był 

zawarty w ślubowaniu, które wszyscy składaliśmy, jest dbanie o interes powiatu jarocińskiego 

i dbałość o mieszkańców powiatu jarocińskiego. 

  

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – nie wiem o czym my rozmawiamy Panie Radny 

Zegar. Radny ślubuje na dobro powiatu jarocińskiego. Ewidentnie zostaliśmy ograbieni, było 

powiedziane, że 25% powiat i gdzie się rozliczyła gmina Jarocin? Na każdej sesji powtarzam, 

kiedy oddacie te pieniądze?  

 

Radny J. Zegar – chciałem powiedzieć Panu Radnemu Martuzalskiemu, że my naprawdę 

jesteśmy radnymi powiatowymi. O gminie bardzo rzadko wspominamy, ale pan Martuzalski 

to nie ma ani jednej sesji, żeby nie wspomniał gminy Jarocin. My nie wspominamy nigdy, 

dwa razy wspomniałem o gminie, tylko dlatego, że mnie do tego sprowokował Pan radny 

Martuzalski.  

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – Panie Radny Julianie, proszę przypomnieć sobie 

budżet opracowany w grudniu tamtego roku przez byłego Starostę i wtedy niech Pan popatrzy 

na proporcje na poszczególne gminy. Tam nic nie było. Przeciwko temu zaprotestowaliśmy  

i na nowo opracowaliśmy i wszystkie gminy są traktowane równo i sprawiedliwie. Gmina 

Jarocin będzie traktowana sprawiedliwie.  

 

Radny W. Kwaśniewski – mnie życie nauczyło cierpliwie czekać. Czekałem 6 lat  

i po 6 latach doczekałem się jednej rzeczy, że sami twierdzicie, że coś nie pasowało i nie 

pasuje, jeśli chodzi o naszą współpracę między gminami. Przypomnijcie sobie ile razy 

wnosiłem interpelację o opracowaniu zasad współpracy między samorządami powiatowymi  

i gminami. Jeśli są ludzie, którzy nie chcą przestrzegać zasad to za choinkę trzeba te zasady 

opracować, bo się nie ujedzie i my się cały czas o to rozbijamy. Panie Julianie bardzo  

Cię lubię i szanuję, ale pamiętam Twój uśmiech na twarzy jak na Komisji Budżetu i Rozwoju 

nie podejmowaliście moich wniosków, a ja co roku starałem się jakąś szpilę wyciągnąć.   

Co zdjąć, żeby sfinansować. Doczekałem się i dzisiaj ja się uśmiecham.  

 

Radny M. Szymczak – chciałem się odnieść do Radnego Kwaśniewskiego, wspominał  

o opracowaniu zasad, odpowiadałem i odpowiadam nadal. Zasady sobie można opracować, 

ale ktoś je musi przyjąć. Przyjąć muszą wszystkie strony, jeśli ktoś nie chce przyjąć jak wójt 

Strugała to niestety nie ma takich zasad.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – z uwagi, że  

to nasza ostatnia Komisja życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, żebyśmy zapomnieli  

o tych problemach, które tutaj podnosimy, a bardziej poczuli atmosferę rodzinną, opłatek, 

biały obrus i oderwali się od codziennych spraw. Poświęcili się naszym najbliższym. 

Wszystkiego dobrego życzę, Dobrych, Wesołych Świąt.  
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Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

Protokołowała: 

A. Przymusińska  

 


