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Protokół Nr 70/18 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 01 marca 2018 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, Andrzej 
Szlachetka oraz Stanisław Martuzalski.  

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. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2017 roku. 

2. Informacja o efektach współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami  

za 2017 r. w zakresie realizacji wspólnych zadań i inwestycji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca Uchwałę  

nr XLIX/318/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2017 roku  

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 2018 rok 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 - 2030 wraz z autopoprawkami. 

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

powiatu na 2018 rok wraz z autopoprawkami. 

6. Sprawy bieżące. 
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Ad.pkt.1.  
P. Wiesław Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych – przedstawił sprawozdanie  
z działalności Referatu Dróg Powiatowych w 2017 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik  
nr 3 do protokołu.  

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję za bardzo obszerne 
przedstawienie sprawozdania. Otwieram dyskusję.  

Radny W. Kwaśniewski - wnioskowane nie tylko przeze mnie , ale także przez radnych i Pana 
Wójta z Kotlina te sprawy na drogach powiatowych zostały w większej części załatwione. 
Chciałem zwrócić uwagę pracownikom, że przy niektórych robotach trzeba zwiększyć nadzór, 
robimy wycinkę krzaków na drodze w kierunku Kurcewa. Jest to zrobione ładnie, poprawnie, 
ale zostało parędziesiąt metrów, gdzie pewnie maszyna nie wzięła bo były te krzaki za grube. 
Maszyna nie dała rady, zostały 2 metry wystające, szpeci całą robotę. Wykonawca  powinien 
ręcznymi piłami ściąć. Druga sprawa droga Kotlin - Sławoszew nieszczęsny łuk, możecie sobie 
Panowie wpisać jako pracę ciągłą naprawę tego pobocza. Odnoszę wrażenie, że względu  
na nośność podłoża i niewystarczającą szerokość pobocza, bo rów jest dosyć głęboki. idące tam 
tiry i pobocze ucieka. po tym korycie, który zrobił tir wjechał osobówką to prawdopodobnie 
wyląduję w rowie albo w polu. Może trzeba by było poszukać innego rozwiązania 
technicznego, bo będziemy naprawiali stale. Nie sposób nie być zadowolonym z tego 
zrobionego ostatnim rzutem odcinka w kierunki Hilarowa, do granicy gminy Jarocina mamy 
drogę utwardzoną. Należałoby w perspektywie roku, dwóch podbudowę przykryć masą 
bitumiczną.  
  
P. Wiesław Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych –  jeśli chodzi o łuk, to Pan radny  
ma oczywiście rację, to wynika z tego, że jest duży ruch samochodów ciężarowych.  
Jezdnia ma 5,5 metra, samochody ścinają. Takich łuków mamy więcej, z Żerkowa jak jedziemy 
na Paruchów w obszarze leśnym na każdym w zasadzie ostrym zakręcie mamy do czynienia  
z obniżeniami na poboczu. Można spróbować w okresie letnim, kiedy są wysokie temperatury 
wykonać destruktu asfaltowego, który może bardziej się zagęści niż kamień, który jest 
wyciskany. Odnośnie krzewów przy drodze, Sławoszew – Kurce3w, prace jeszcze nie  
są skończone, tak jak prace w kierunku Bruczkowa z Cerekwicy Nowej. Zostały wycięte 
krzewy przez maszynę od strony drogi, to musi być jeszcze  podocinane od strony pola, takie 
prace są zaplanowane, oprócz tego na  tym odcinku dużo śmieci, zleciliśmy, jesteśmy na etapie 
sporządzania umowy firmie która zajmie się sprzątaniem tego i wycinką tych krzewów dalej.  
  
P. Jan Szczerbań, Przewodniczący Rady - tak jak wspomniał Pan Walenty Kwaśniewski  
jest problem szczególnie przy drogach nowych. Zakręty są wyjechane, drogę w Zalesiu - 
Panienka, gdzie jest kamień zwykłym taczerem pojechać to już to nie lata. tam gdzie nacisk 
przy nowych drogach mogę polecić, że trzeba zakręt o metr wylać więcej. Zakręty nie mogą 
być w pasie drogowym robione tak jak robimy. Tam, gdzie jest żwirownia w Panience, 
wyjechany jest dół 15-20 cm. Jedziesz i już ciebie nie ma. doraźnie to te niebezpieczne, a  
te nowe jak się planuje drogi, to żeby zakręty były o pół metra poszerzone.  
Jest to niebezpieczne.  
  
P. Wiesław Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych –   mógłbym dodać na niektórych 
drogach, gdzie jest taka możliwość poszerzenia na łukach występują, czasami jesteśmy 
ograniczeni szerokością pasa drogowego m.in. w Sławoszewie, gdzie jest głęboki rów 
przydrożny, pobocza mamy pół metra, poszerzyć nie ma w którym kierunku. Sugestia, jeśli 
chodzi o te nowe inwestycje, jeśli jest taka możliwość to weźmiemy to pod uwagę. 
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P. Teodor Grobelny - Starosta - mankamenty występują na naszych drogach. faktycznie stan 
dróg ogólnie rzecz biorąc nie jest najgorszy.  wystarczy wyjechać w stronę Kruczyna, dziury 
niemiłosierne, nieprawdopodobne dziury, nieporównywalnie nasze drogi są o wiele lepsze. 
Wielki wysiłek w roku 2018 kładziemy na wybudowanie kolejnych odcinków dróg  
i utrzymanie tych poprzednich odcinków, które są trochę zaniedbane.  My bardzo zwracamy 
uwagę na wykaszanie poboczy i krzewów, jest maszyna, którą Referat Dróg Powiatowych 
wynajął, bardzo ładnie przycina, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że niestety rolnicy, którzy 
mają przy tych rowach pola, czasami wyłożą większy kamień, który zarasta trawą, zapomnieli 
go wziąć wielkości worka od cementu, wtedy ta maszyna zostaje wyłączona na kilka dni.   
Z obu stron powinna być dbałość, o śmieciach nie wspomnę. Jest ta plaga dogorywania naszych 
rowów, w Wielkopolsce jest głód ziemi, pogłębimy to ziemia się sypie, plaga i mankament.  
  
Radny J. Zegar - patrzę w sprawozdanie, wszystko ładnie, dużo niby zrobione w całym 
powiecie, ale tutaj nie widzę nic co było zrobione na terenie gminy Jarocin? Nie mogę nic 
znaleźć, czy naprawdę nic nie było robione w 2017? Prosiłem nawet o to, żeby było chociaż 
poziome oznakowanie ulicy Żerkowskiej do „jedenastki” przez Cielczę. Nawet to nie było 
zrobione. To jest tak po macoszemu potraktowana gmina Jarocin, na tym terenie nie zostało nic 
zrobione.  
  
P. Wiesław Ratajczak, Referat Dróg Powiatowych – odnośnie linii, o które Pan wnioskował, 
od Radlina do Cielczy to mieliśmy budowę wiaduktu nad obwodnicą. Ta droga była  
w przebudowanie, dlatego nie mogło być to zrealizowane w 2017 roku. Wcześniej było  
wykonanie nowej linii na Witaszyczki – Zakrzew - Galew, nie wystarczyłyby na drugą drogę.  
  
Radny J. Zegar - wiadukt co był robiony to powiat dostał bardzo dużo pieniędzy, dlatego 
uważam, że linie powinny być chociaż za to zrobione.  
  
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – myślę, że w tym roku ta inwestycja 
dotycząca drogi do Goliny rekompensuje niedosyt, o którym Pan radny wspomina. Może warto 
było rok poczekać i jest piękna droga za ponad 6 mln zł.   
  
P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - troszeczkę jestem zdziwiony, że Pan nie widzi, 
nie wiem czy coś ze wzrokiem nie za bardzo? Niech Pan sobie przeczyta, mamy prosty 
przykład, nawet sprzątanie dróg to cała gmina Jarocin jest, a Pan nie widzi tego.  
  
Radny J. Zegar – 400.000 zł dostaliście za wiadukt, a w całej gminie Jarocin jest zrobione  
za 40 tys. zł.  
  
P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - powiat składa się z 4 gmin, nie wiem kto  
Pana wybrał, ale jest Pan radny powiatowym.  
  
Radny J. Zegar -  jestem radnym powiatowym, ale o swoją gminę, w której zostałem wybrany 
muszę dbać. Z tego wynika, że w Pana gminie niech Pan sobie policzy za ile było zrobione, a 
Gmina Jarocin jest największą gminą, to Pan też jako członek zarządu powinien Pan wiedzieć, 
a zostało zrobione, brakuje słów, praktycznie nic.  

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Pan Starosta podpowiada, że są dobre 
nawierzchnie drogowe w Gminie Jarocin i trzeba robić tam, gdzie są zaniedbane. w maju mamy 
komisje wyjazdową, pan Wiesiu przygotuje mapę, żebyśmy mogli przemieścić się po całym 
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powiecie i zobaczymy te strategiczne drogi, które będą realizowane i które planujemy 
zrealizować w okresie późniejszym. Wiem, że wszystkich zadań nie da się zrealizować, setki 
milionów trzeba by zainwestować, żeby móc doprowadzić do bardzo dobrej nawierzchni nasze 
drogi. To co już było wspominane różnimy się  pod względem jakości na plus, jeśli chodzi  
o drogi z sąsiednimi powiatami. Mogę powiedzieć o powiecie pleszewskim, proszę zobaczcie, 
przekroczcie granicę powiatu, nie musi stać tablica, widać gdzie się kończy powiat jarociński. 
Nasze drogi są naprawdę bardzo dobre.  nie wiem jak na Żerkowie czy Jaraczewie, ale  
na odcinku Gminy Kotlin, w stosunku do Powiatu Pleszewskiego jesteśmy w bardzo dobrej 
sytuacji. Tak jak powiedziałem wszystkich dróg się nie da zrobić, ale bądźmy cierpliwi, 
będziemy sukcesywnie najważniejsze odcinki realizować.   

Ad.pkt.2.  
P. Honorata Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju – przedstawiła informację o efektach 
współpracy Powiatu Jarocińskiego z innymi samorządami za 2017 r. w zakresie realizacji 
wspólnych zadań i inwestycji. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Nie było dyskusji. 
Komisja informację przyjęła.  
 
Ad.pkt.3. 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski –Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego zmieniająca Uchwałę nr XLIX/318/17 Rady Powiatu Jarocińskiego  
z dnia 27 października 2017 roku 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 2018 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
  
P. M. Drzazga, Wicestarosta - Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 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. W toku oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych  
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w 2018 roku, nastąpiła konieczność zmiany 
wielkości środków przeznaczonych na poszczególne kategorie. Zmiany, podyktowane są duża 
ilością wniosków w zadaniu numer IV w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
oraz w zadaniu numer V w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 
w związku z oszczędnościami w zadaniu nr I w zakresie działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych.   
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy do zaopiniowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
7 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

 
 
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 2018 - 2030 wraz z autopoprawkami. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do protokołu.  
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P. Teresa Fuczyło, Główna Księgowa – omówiła projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – o 48 tys. zł zwiększa się deficyt.  
Trochę dla mnie niezrozumiałe jest wprowadzenie  odpłatności za rodziców za wycieczki  
do budżetu szkół, a później do budżetu powiatu. Jest to sztuczne podkręcenie budżetu po stronie 
dochodowej i wydatkowej. Wiem, że to wynika z zalecenia audytora, ale czy to jest dobre 
rozwiązanie? Chyba, ze chodzi o  pilnowanie faktur za usługi jakie są wykonywane, żeby  
to było poprzez dokumenty finansowo księgowe. W dużych miastach organy prowadzące mają 
około 100 czy 200 szkół, jak każda szkoła zaplanuje jakieś kwoty to budżet może zwiększyć 
się o 2 - 3 mln zł. Jest to sztuczne podkręcenie budżetu, bo za chwilę jest wypłata tych środków. 
Z punktu widzenia budżetu jakaś kwota jest, ale jak jest zalecenie audytora. Być może chodzi  
o wychwycenie obrotu finansowo księgowego w formie dokumentu, że nie będzie płacone  
z ręki tylko faktura za usługę.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy do zaopiniowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
7 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 2018 rok wraz z autopoprawkami. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
  
P. Teresa Fuczyło, Główna Księgowa – omówiła projekt uchwały.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy do zaopiniowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
7 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 
Ad.pkt.6. Sprawy bieżące. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – informuję, że dzisiaj mamy święto 
Żołnierzy Wyklętych.  
 
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski zamknął obrady. 
 
 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

Protokołowała: 
A. Przymusińska  
 


