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Protokół Nr 71/18 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 27 marca 2018 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.  

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 zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2017 rok. 
2. Informacja o realizacji strategii powiatu jarocińskiego za 2017r. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

"Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia". 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazane przez prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi 
Jarocińskiemu na 2018 rok. 

5. 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. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 
2018 - 2020. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 
do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 
do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. 
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9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną w najem lokali mieszkalnych na czas 
nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 
2018 - 2030. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 
powiatu na 2018 rok. 

13. Sprawy bieżące. 
 

Ad.pkt.1 
P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – przedstawił informację o realizacji 
zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie za 2017 rok. Informacja stanowi załącznik  
nr 3 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję. Otwieram dyskusję.  
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady - cieszy mnie fakt, że doczekaliśmy, że sięgamy 
bezrobocia naturalnego, które wynosi od 0 do 4,5 %, a my mamy 5,2 % to są dobre rzeczy. 
Cieszy ten fakt. Niepokoi, że po 30 roku życia, młodzi ludzie nie mają pomysłu na życie?  
Czy inne rzeczy?  
 
P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – gro osób nie ma pomysłu na życie, 
albo kieruje się bardzo dużymi wymagania.  Powinni sobie pierwszą pracę znaleźć, może nie 
być odpowiednia od razu dla nich, ale muszą zdobyć doświadczenie zawodowe.  
Później z doświadczeniem mogą przechodzić do innych zakładów pracy, a wymagania są 
bardzo wysokie. Są problemy z naborem na staże absolwenckie ludzi młodych, nie chcą 
podejmować tej pracy, bo uważają, że są za niskie wynagrodzenia, nie ma osób na zastępstwo.  
Tłumaczą się, że za niskie wynagrodzenie dla nich. Uważam, że osoby, które są chętne  
to znajdują sobie pierwszą pracę, nie zawsze jest strzelona w kryterium, które by chcieli, ale 
później z doświadczeniem może szukać następnej pracy, która doprowadzi do satysfakcji 
zatrudnienia.  
 
Radny W. Kwaśniewski – ta grupa długotrwale bezrobotnych, bezrobocie spada, a jest grupa 
400 osób. Jaka jest przyczyna, że te osoby są długotrwale bezrobotne?  
 
P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy –powiązani są przez tzw. socjal, nie 
opłaca się, że przekroczą dochód 500 plus, opieka zabierze pomoc, którą mają. To są głównie 
matki samotnie wychowujące dzieci, to są osoby, które mają stałe zasiłki, mają dofinansowania 
do jedzenia, do mieszkania, mają bony w sklepie. Ogólnie powiązani ze socjalem.  
U nas są tylko po to zarejestrowani, żeby skorzystać ze składki zdrowotnej, bo niestety, ale 
kolejny rząd odrzucił te zadanie, że miał nas uwolnić od składki zdrowotnej, po raz kolejny nie 
wyszło, nie wiem jakie są tego przyczyny. Nadal składka zdrowotna jest u nas i głównie te 
osoby powiazanie są przez składkę zdrowotną, żeby można było korzystać z bezpłatnej opieki 
lekarskiej. Gdyby tego nie było to nie byłoby zainteresowania u nas.  
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Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – generalnie w Wielkopolsce bezrobocie 
jest coraz niższe, mamy sytuację tragiczną w skali kraju, bowiem w rejestrach mamy 62 tys. 
osób jako bezrobotnych. Dominującą pozycję stanowią te osoby, o których było wspomniane, 
czyli niechętne do angażowania się i do pracy. Przygotowywane są różne warianty, żeby 
ściągnąć pracowników z zewnątrz. Myśli się nie tylko o pracownikach z Europy Wschodniej, 
Ukraina, Białoruś, Mołdawie, ale również kraje odleglejsze takie jak Indie, Pakistan, 
Bangladesz, ze względu na to, że są ogromne deficyty pracy. trzeba brać pod uwagę, że 
wynagrodzenie jakie jest proponowane nie jest adekwatne do potrzeb ludzi którzy chcą się 
zatrudniać szczególnie w większych aglomeracjach, gdzie musza sami się utrzymać otrzymując 
2600 zł, 2000 zł brutto na rękę. Znikome wynagrodzenia, które są ściśle powiązane  
z wydajnością pracy, nie można przekroczyć pewnych barier, bo to wpłynie negatywnie na całą 
gospodarkę. Myślę, że jakieś rozwiązania się znajdą, bowiem jakbyśmy szczegółowo 
przeanalizowali to mamy bardzo duże zasoby pracy, które nie są rejestrowane w urzędach 
pracy, mam na myśli całe środowiska wiejskie, nie mówię o Wielkopolsce, ale o innych 
częściach kraju, gdzie areał ziemi jest od 5 - 10 ha, tam często jest kilka osób gdzie przy tej 
efektywności czy wydajności mogliby pracować. Oczywiście wchodzi jeszcze element 
migracji, u nas raczej jesteśmy przywiązani do miejsca zamieszkania, w innych krajach nie jest 
to problem z przemieszczaniem się i z wynajmowaniem mieszkań. U nas raczej oscylujemy  
w obszarze dojazdu do pracy i powrotu, takim przykładem jest Jarocin i Poznań. Jeśli dojazd 
jest w granicy godziny to jest w większości krajów normalna ilość czasu poświęcona  
na przejazdy, nawet w Poznaniu dojazd do pracy z niektórych dzielnic zajmuje około godziny. 
Jako Jarocin jesteśmy bardzo mocno i dobrze skomunikowani z centrum, czyli z Poznaniem. 
Trochę wchodzę w następny punkt do pana sekretarza, te informacje muszą bardzo głęboko 
odbić się w strategii przyszłej, w którym kierunku mamy zmierzać. Podsumowując sytuację na 
rynku pracy, w Poznaniu wskaźnik bezrobocia aktualny wynosi 1,6% to można powiedzieć, że 
nie ma bezrobocia. Dla wielkopolski jest 3,9 %, oczywiście są powiaty jak Kępno, gdzie jest 
2%, ale jest Konin, gdzie jest ponad 9%, różne obszary. U nas Jarocin, Pleszew, Kalisz jest 
dobra sytuacja na rynku pracy, ale też chcielibyśmy, żeby bezrobotnych było jak najmniej. 
Śmiało trzeba podkreślić, że zasiłki zdrowotne, powodują, że te statystyki tak wyglądają, bo 
gdyby one były przeniesione do innego podmiotu, które by wypłacały te zasiłki na pewno to 
bezrobocie byłoby zdecydowanie mniejsze.  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden 
element na temat aktywności gospodarczej na rynku pracowniczym. Jednym z elementów 
analizy tej komisji powinien być problem wysokości dochodów mieszkańców, bo to jest 
skorelowane z aktywnością gospodarczą i zawodową, mieszkańcy korzystają z ofert  
w Poznaniu czy innych większych ośrodkach. Z danych statystycznych wynika, że powiat 
jarociński u podstaw wynika, że powiat jarociński znajduje się na odległym miejscu, jeśli 
chodzi o wysokość dochodu na osobę. Mamy bardzo niskie płace w sektorze publicznym.  
Panie Przewodniczącym prosiłbym, żeby w planach komisji przygotować taką analizę 
poglądową jak wyglądamy w stosunku do innych powiatów pod tym kątem, bo to jest bardzo 
istotne, zasobność mieszkańców na ile są konkurencyjni jak chodzi o zasobność naszego 
portfela.   
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – to jest bardzo słuszna i celna uwaga. 
Powiem szczerze, że porównanie dochodów, które mają do dyspozycji mieszkańcy świadczy  
o prężności rozwoju danego samorządu. Często się zdarza, że tworzymy jak najlepszą 
infrastrukturę, co jest dobrym rozwiązaniem, w perspektywie czasu może spowodować, że 
zakorzeni się jakaś firma jedna, druga i mieszkańcom się lepiej żyje. Poziom dochodów na 
głowę jest istotny, żeby mieszkańcy nie odstawali w stosunku do innych samorządów. 



4 
 

 
Ad.pkt.2 
P. J. Bartczak, Sekretarz Powiatu – przedstawił informację o realizacji strategii powiatu 
jarocińskiego za 2017r. w formie prezentacji multimedialnej. Informacja stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Uważam, że nad 
strategia musimy w osobnym gremium usiąść i pomyśleć, bo wszystko dynamicznie się 
zmienia. Pan Sekretarz pokazał obszary, które są realizowane i z punktu widzenia rozwoju 
naszego powiatu są bardzo istotne.   Szczególnie, jeśli chodzi o obszar komunikacji przyjaznej, 
ponieważ bardzo dużo osób dojeżdża do Poznania. Może tego do końca mi brakuje, że bardziej 
wchodzić w rozwiązania innowacyjne, mam na myśli cały wachlarz działań związanych  
z branżą IT. Oczywiście odnosi się to do szkół, w Starostwie jest elektroniczny obieg 
dokumentów, z jednej strony jest dublowanie dokumentów elektronicznych i papierowych, ale 
to też jest zabezpieczenie, że w razie awarii, zawirusowania sieci dokumenty mamy.  
Docelowo powinien być obieg elektroniczny, dokumenty papierowe powinny być składowane 
w jednym miejscu, a przesyłane tylko na stanowiska dokumenty wcześniej zeskanowane.  
Nad tym wszystkim będziemy dyskutować, bowiem w najbliższych 5 lub 10 latach, nawet nie 
wyobrażamy sobie jaki postęp w dziedzinie IT nas czeka. Wiele zawodów wypadnie z rynku 
pracy, musimy też to już widzieć, musimy myśleć o polityce senioralnej, niektórzy używają 
srebrnej polityki, ze względu na to, że społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, młodzi 
opuszczają peryferia, ktoś musi świadczyć usługi, musimy to też w strategii widzieć.  
Musimy opierać się o rozwój ochrony zdrowia z punktu widzenia starzejącego się 
społeczeństwa.Pan Sekretarz bardzo pięknie, przejrzyście i klarownie przedstawił schemat 
budowy strategii od celów ogólnych poprzez zadania szczegółowe i sposób realizacji zadań. 
Myślę, że nową strategię oprzemy na dużo mniej celów, ale bardziej skoncentrujemy się  
na tych problemach, o których wspominałem i które czekają nas za kilka lat. 
 
Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu 
Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej 
rozliczenia". 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – W myśl przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy 
do zainteresowanych właścicieli gruntów, czyli właścicieli gruntów, na które urządzenia te 
wywierają korzystny wpływ, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej – do 
tej spółki. Zgodnie z art. 443 cyt. Prawa wodnego spółki wodne mogą korzystać z pomocy 
finansowej w postaci dotacji celowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,  
w oparciu o zasady udzielenia tej dotacji określone przez organy stanowiące jednostek 
samorządu.  Dofinansowanie z budżetu samorządu powiatowego spółek wodnych pozwoli  
na zwiększenie zakresu prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji 
wodnych. Powyższa uchwała wiąże się z wejściem od 1 stycznia 2018 r. przepisów nowej 
ustawy Prawo wodne, które wymagają wprowadzenia nowych zasad udzielania przedmiotowej 
dotacji. Mając powyższe na uwadze przedłożenie niniejszej uchwały do zatwierdzenia przez 
Radę Powiatu Jarocińskiego należy uznać za zasadne. 
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Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy do zaopiniowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

 
 
Ad.pkt.4 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez prezesa 
Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2018 rok. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
P. P. Kulka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie - Art. 35a ust. 
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721) nakłada na Radę Powiatu 
obowiązek podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez 
Prezesa Zarządu PFRON Powiatowi Jarocińskiemu w 2016r. w wysokości 1 413 775,00 zł. 
Zadania, które mogą być realizowane ze środków Funduszu są ustalone w ustawie oraz 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie 
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) 
Zadania przewidziane w projekcie uchwały są zgodne z zadaniami określonymi  
w w/w przepisach. 
Z uwagi na niedobór środków w roku bieżącym na wszystkie zadania określone w powyższej 
ustawie powiat będzie realizował niektóre zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej wynikające z analizy rozeznanych potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do uchwały. 
Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
  
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – 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 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 8 do protokołu. 

 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Biorąc pod uwagę, uwarunkowania, 
związane zarówno ze stratami finansowymi wygenerowanymi w latach poprzednich, 
prowadzącymi do istotnego pogorszenia się płynności gotówkowej, konieczny i uzasadniony 
jest wniosek, o dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. w zakresie spłaty 
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odsetek od wyemitowanych wcześniej obligacji przypadających do spłaty w 2018 roku,  
w formie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 79.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 
dziewięć tysięcy złotych 00/100). 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – nie ukrywam, że na wczorajszej komisji 
podnosiłem, że to uzasadnienie, jest za bardzo rozbudowane. To uzasadnienie trochę 
manifestem jest, a dobrze by było króciutko tak jak Pan Stanisław powiedział.  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – takie uzasadnienia historycznie były 
stosowane w poprzednich latach, dlatego pracownicy wydziału przygotowali w bardzo 
podobnej treści. Kiedyś Państwu nie przeszkadzało, teraz przeszkadza. Wnioskuję, żeby  
w uzasadnieniu było wskazanie, na jaki cel będzie podwyższenie skonsumowane przez szpital.   
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – poddaję pod rozwagę, jeśli Państwo 
uważacie, że jest dobre uzasadnienie to nie róbmy z tego problemu. Tylko zawsze mówię, że  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – 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 projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 
Województwu Wielkopolskiemu w latach 2018 - 2020. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
P. T. Grobelny, Starosta - Niniejsza uchwała jest konsekwencją przystąpienia Powiatu 
Jarocińskiego do realizacji projektu pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów 
pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości 
połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.  
W dniu 11 grudnia 2017 r. Województwo Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
oraz gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, położone wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego 
Węzła Kolejowego, w tym Powiat Jarociński, zawarły porozumienie w zakresie podejmowania 
wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu 
zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny - Ostrów 
Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski-Poznań. Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miało 
charakter intencyjny, Powiaty oraz Gminy, w tym Powiat Jarociński, zadeklarowały 
partycypację w kosztach uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na w/w linii 
komunikacyjnej. W dniu 12 marca 2018 r. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak określił niezbędne kwoty dofinansowania w/w zadania przez Powiat 
Jarociński w poszczególnych latach, tj. na rok 2018 ( za okres od 10.06.2018 do 31.12.2018 r.  
) – 65 831,68 zł, na rok 2019 – 126 248,80 zł i na rok 2020 – 130 919,19 zł . 
Uruchomienie dodatkowych połączeń jest potrzebne – ułatwi mieszkańcom Powiatu 
Jarocińskiego korzystającym z kolei, między innymi, codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz 
zakładów pracy zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania. 
Z uwagi na to, że uruchomienie połączeń w transporcie kolejowym wymaga dużych nakładów 
finansowych oraz to, że z dotowanych kursów korzystać będą także mieszkańcy Powiatu 
Jarocińskiego, pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z budżetu Powiatu 
Jarocińskiego jest jak najbardziej zasadna 
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Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – 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 zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. 
do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie – Zgodnie art. art. 4 ust.1 
pkt 17, oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm.), podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu 
należy do kompetencji Powiatu. Ponadto zgodnie art. 9 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., 
poz.1065, ze zm.), do zadań samorządu powiatowego w zakresie rynku pracy należy  
w szczególności podejmowanie i realizowanie zadań zmierzających do ograniczenia 
bezrobocia i jego negatywnych skutków, przy czym zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 2 do zadań 
samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy pozyskiwanie i gospodarowanie 
środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy.                                 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – 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 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. 
do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie – Rada Powiatu 
Jarocińskiego zatwierdza do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. 
projekt pt.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim (IV), 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 
Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 
na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o wartości ogółem 
1 863 062,75 PLN, w tym:  
- w 2018roku-  1 433 125,19 PLN,  
- w 2019 roku-    429 937,56 PLN 
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Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy do zaopiniowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

 
 
Ad.pkt.9 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez jednostkę organizacyjną 
w najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
P. Alicja Staniszewska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami - Wyraża się 
zgodę na oddanie w najem przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, na czas 
nieoznaczony lokali mieszkalnych od nr 1 do nr 6, usytuowanych w budynku będącym częścią 
składową nieruchomości w położonej Jarocinie, oznaczonej w ewidencji gruntów na arkuszu 
mapy 38 jako działka nr 2407/3 o powierzchni  0.1344 ha, zapisanej w księdze wieczystej 
KZ1J/00033399/0 na rzecz Powiatu Jarocińskiego, będącej w trwałym zarządzie tej Szkoły. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy do zaopiniowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

 
Ad.pkt.10 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
P. Alicja Staniszewska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami - Wyraża się 
zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej  
w miejscowości Brzóstków gmina Żerków, oznaczonej w ewidencji gruntów na ark. mapy 1 
jako działka nr 120/1 o pow. 0.6598 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Jarocinie 
prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1J/00033717/6. Nabycie nieruchomości, o której mowa 
w ust. 1 nastąpi w celu poszerzenia drogi publicznej. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy do zaopiniowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

 
Ad.pkt.11 
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.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuje otwieram dyskusję. 
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – chciałem wrócić do mojego wniosku  
z wczorajszej komisji, abyśmy z poziomu Komisji budżetu zajęli się tym problemem.  
Chciałem Państwu zwrócić uwagę na jedną rzecz, Pan Skarbnik oczywiście próbuje skleić 
budżet i WPF na kolejne lata i wskaźniki, które są w zasięgu samorządu powiatowego.  
Wzrost subwencji o 1% to jest relatywnie, co roku mniejsza wartość. Pokrycie inflacji, realnie 
te środki z roku na rok będą umniejszały się. Mniejsze przychody to są również mniejsze 
możliwości w realizowaniu inwestycji, mniejsze możliwości w zaciąganiu zobowiązań.  
\Temat bardzo trudny. Dzisiaj dostaliśmy sygnał, że stajemy przed tematem, który będzie 
odciskał piętno, jeśli nie będą inne informacje w następnych latach jak chodzi finanse  
i możliwości powiatu. Dla zobrazowania chciałem państwu pokazać różnicę pomiędzy 
przychodami samorządów gminnych a powiatowych. To, o czym pan Skarbnik wspomniał 
mamy większość środków znaczonych, tych środków do wykorzystania na zadania 
inwestycyjne jest relatywnie mniej. Natomiast samorządu gminne w ostatnich 2, 3 latach dostali 
2 bonusy. Jednym jest opłata odpadowa, która co prawda musi być wykorzystana na te cele, na 
które została pobrana, co do złotówki, pojawiają się ogromne kwoty, które powodują, że gminy 
uzyskują inne możliwości zaciągnięcia zobowiązań. Środki na realizacje tych zobowiązań nie 
ma więcej, natomiast zadłużanie ponad miarę jest możliwe. Po drugie 500 plus, po stronie 
przychodowej 100% środki zwiększają możliwości gmin na realizację różnych zadań, jest to  
o tyle niebezpieczne, że przy nierozsądnej polityce w samorządach gminnych może dojść  
do takich w perspektywie dłuższej czy krótszej do katastrofy. Skupiając się na naszym 
problemie chciałbym postawić wniosek, abyśmy zajęli się tym bardzo ważnym problemem.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – generalnie powiem szczerze, że przed 
Państwem, przed Zarządem jest zatwierdzenie arkuszy szkolnych, które trzeba bardzo dobrze 
przeanalizować pod kątem dodatkowych godzin finansowanych z budżetu, pod kątem ilości 
uczniów w oddziałach i tam szukać rozwiązania. Subwencja oświatowa powinna wystarczyć 
na oświatę.  Z budżetu nie powinno się dokładać, poza tym subwencja oświatowa powinna 
wystarczyć na Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, na zagadnienia związane z kulturą  
i sportem. To trzeba w najbliższych latach ogarnąć, jeśli tego się nie zrobi to budżet się 
rozjedzie, nie ma, że boli. Przechodzimy do zaopiniowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

 
 
Ad.pkt.12 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił zmiany w budżecie powiatu na 2018 rok. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy do zaopiniowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
9 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 



10 
 

Ad.pkt.13 
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  
 


