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Protokół Nr 74/18 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 24 maja 2018 r. w godz. od 13:00 do 14:00 
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, radny Teodor 
Grobelny, radny Jan Szczerbań, radny 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. Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie  
w 2017 roku i w I kwartale 2018 r. 

2. 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". 

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 zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 
2018 - 2030 wraz z autopoprawkami. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok wraz  
z autopoprawkami. 

6. Sprawy bieżące. 
7. Objazd dróg. 

 
Ad.pkt.1 
P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – przedstawił informację o stopniu 
realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie w 2017 roku i w I kwartale 2018 
r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 
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Radny M. Szymczak – te pozyskane środki w kwocie 1,8 mln zł na most Prusy – 
Magnuszewice to z jakich środków pochodzą?  
 
P. P. Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – z subwencji budżetu państwa. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – nie z programu Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, bowiem to były wydzielone środki w ramach Ministerstwa 
Infrastruktury, a teraz jest druga pula na potężne mosty. Być może u nas w Nowym Mieście. 
Pozyskanie tych środków dotacyjnych to jest wielkie wyróżnienie i trzeba pogratulować 
wszystkim, którzy przygotowywali i złożyli wniosek, bo nie jest tak łatwo z dotacji centralnej 
pozyskać środki. Nie wiem jak rozliczymy, bo sztywne ramy były 50% na 50%, a oni nam dali 
trochę więcej. Powinno być 1, 6 mln zł. Dodatkowe środki możemy skonsumować? 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – myślę, że oddamy.  
 
Radny M. Szymczak –  dojazdu nie można było?  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – zasada była 50%, 3,4 mln zł, czyli  
1,7 mln zł, a oni dali nam 1,8 mln zł. 
 
Ad.pkt.2 
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 4 do protokołu. 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – 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 t 
e 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. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 
 
Radny J. Zegar – pół godziny temu przyjechała do mnie pewna Pani, że ma na swoim polu 
dreny zatkane. My tutaj dotujemy to, dlatego mam prawo zgłosić się do nich, żeby oni coś tam 
zrobili? 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – ta Pani właścicielka gruntów musi 
odszukać, która spółka gminna obsługuje ten teren. Powiat nie zapłaci Pani za wyczyszczenie 
rur, Powiat w formie uchwały przekazuje dotację spółkom. Spółki muszą dbać. U nas jest jakaś 
spółka Panie Kwaśniewski? 
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Radny W. Kwaśniewski – są 4 spółki, każda gmina ma swoją spółkę, tylko nie wszystkie 
miejscowości należą do spółki.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – nie wszyscy rolnicy chcieli płacić, a 
potem powstał problem podtapiania pól, to jest inicjatywa, żeby wrócić do tego. Panie Radny 
Julianie Panią proszę skierować do odpowiedniej spółki. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy do zaopiniowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

 
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. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – Proponuje się podwyższenie kapitału zakładowego  
w formie pieniężnej, w kwocie 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 
W zamian Powiat Jarociński obejmie 120 (słownie: sto dwadzieścia) udziałów o wartości 
nominalnej 1000,00 zł każdy udział. Środki finansowe uzyskane z podwyższenia kapitału 
zakładowego, zostaną wykorzystane na realizację dodatkowych usług zdrowotnych 
realizowanych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie w zakresie prowadzenia Punktu 
Konsultacyjnego dla Diabetyków, który pacjentom daje możliwość korzystania z bezpłatnych 
konsultacji z lekarzem diabetologiem. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 
 
Radny J. Zegar - na jaki okres to jest?  
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – za bieżący rok.  
 
Radny J. Zegar – ale w tym roku dawaliśmy już. 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – jeszcze nie podejmowaliśmy uchwały, w budżetowej 
uchwale zostało uchwalone 50 tys. zł, został złożony wniosek do zarządu o zwiększenie  
o 70 tys. zł. W związku z tym uchwała o podwyższeniu kapitału jest na łączną kwotę 120 tys. 
zł, a w zmianach w budżecie jest dołożone 70 tys. zł, więc razem jest 120 tys. zł.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – walczyliśmy, żeby ten Punkt był.  
 
Radny J. Zegar - Prezes szpitala nie może sobie nigdzie pieniędzy poszukać?  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – jutro na sesji. To nie jest tak łatwo 
wprowadzić nowy zakres leczenia i dostać na nie dofinansowanie. To są pewne procedury. 
Podejmując tą decyzję, mieliśmy świadomość, że będziemy to finansować. 
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Radny J. Zegar – boję się, bo z mediów się dowiedziałem, bo śledzę, że karetka parę razy 
jechała bez lekarza i możemy mieć dotację zmniejszoną na SOR i to się zanosi poważnie. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – z jakiego powodu na SOR? 
 
Radny J. Zegar – ileś razy nie było lekarza z karetką i dlatego. Możemy utracić, ja tylko mówię 
to, co media przekazują, że możemy utracić kontrakt. Szukałem w intrenecie i jest takie coś, że 
możemy ten kontrakt utracić. Jak jeszcze raz, czy dwa nie pojedzie, to jest bardzo duże 
zagrożenie. Było mówione, że tak wspaniale już jest, ostrzegam tylko.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – powiem tak, że to pytanie można jutro 
przenieść w czasie sesji, Prezes czy Członek Zarządu na pewno merytorycznie się odniesie. 
Każda dotacja jak jest przekazywana jest obwarowana pewnymi warunkami, jeśli czegoś nie 
spełnia to istnieje ryzyko zmniejszenia. Nie sądzę, że jak karetka raz czy dwa nie dojedzie  
to grozi zagrożeniem utraty kontraktu, jest to mało prawdopodobne. Jakby to się zdarzało 
wielokrotnie i z przyczyn leżących po stronie naszej jednostki, że nie wypełnia tego zadania. 
Czy ktoś chciałby zabrać głos, nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
6 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. 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuje otwieram dyskusję. 
 
Radny M. Szymczak - trochę żal mi ścieżki rowerowej do Żerkowa. Proszę sobie 
przypomnieć, że na początku 2017 roku, kiedy nowy starosta nastał to zadanie zostało zdjęte 
całkowicie z budżetu powiatu jarocińskiego. Później cały rok 2017 został przespany, zarząd 
pytałem czy były rozmowy prowadzone z burmistrzem Żerkowa i Jarocina, radny Kuzdżał 
odpowiedział, że nie było. Skoro przez rok nic się nie zrobiło w tym kierunku to nie można się 
dziwić, że Jarocin się wycofał, bo skoro nie było chęci po stronie powiatu to Jarocin się wycofał, 
a szkoda, bo by się nie wycofał, gdyby to było kontynuowane od 2017 roku tak jak było 
planowane.  
 
Radny J. Zegar - mam pytanie czy wykupy pójdą na ścieżkę rowerową?  
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - nie chciałbym się wypowiadać za innych.  
Najpierw trzeba sporządzić operaty i dokonać wyceny gruntów i dopiero potem wykupy.   
Na tym etapie sporządzania operatów powiat dostał dotację z budżetu wojewody 
Wielkopolskiego, bo to są zadania rządowe, także wiem, że Referat Gospodarki 
Nieruchomościami ma przygotowywać operaty i wyceny. Jak będą wycenione grunty to będzie 
kwestia wykupów. 
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P. Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych - jesteśmy w trakcie, mamy 
pieniądze na wykupy, w tej chwili operaty geodezyjne są wyrobione, a operaty szacunkowe 
wykonywane. 
 
Radny J. Zegar – czy są pieniądze na wykupy? 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – na razie w budżecie nie ma.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – w budżecie nie ma jako kwoty 
wydzielonej, ale to nie znaczy, że tych środków nie ma. Jeśli jest zadanie wpisane, że będzie 
realizowane, to w ramach tego zadania środki są. Nie można powiedzieć, że ich nie ma.  
 
Radny J. Zegar – z tego wynika, że zarząd wiedział, ale był nieprzygotowany, że tego nie 
zrobił tylko zawracał nam wszystkim w okolicy, że ścieżka będzie robiona, a to było tylko 
mówione, mulone, kłamane, oszustwo. Są w ogóle nieprzygotowani, zero pracują, 4 etatowych 
w zarządzie i nic nie robią, taka jest prawda. Wszystko zaniedbali przez te 2 lata, tylko koło 
siebie zrobili. 
 
Radny W. Kwaśniewski - nie możemy mówić, że zarząd nic nie robił, bo wyobraźcie sobie, 
że niedługo skończymy zaplanowane inwestycje na ten rok. To znaczy, że Zarząd 2017 roku 
nie przespał. Są inne uwarunkowania niż były, pamiętajcie, że ścieżka w Żerkowie miała 
kosztować 10 mln zł, pierwsza wersja jaka była to zaprojektował, sfinansuj, wybuduj. 
Odeszliśmy od tej wersji, bo jak się zaprojektuje to się wychodzi z konkretną propozycją i się 
kontroluje cały czas wydatki na inwestycje. Dokładnie tak jak zaprojektowaliśmy most  
w Magnuszewicach i mieliśmy pełną kontrole, jakie przychodzą oferty, o jakie dofinansowania. 
Jest inny problem przy tej ścieżce, Burmistrz Jarocina chce zrobić do ostatnich zabudowań  
w Wilkowyi, a potem zostaje 2 km do granicy gminy Żerków i burmistrz mówi, że jego nie 
interesują te 2 km, które biegną przez pola, a kogo ma to interesować? Droga powiatowa, ale 
trzeba dokonać wszystkich robót, czyli przygotować materiały geodezyjne, dokonać wykupów, 
zapłacić za grunty. Gmina Żerków jakiś udział deklaruje, powiat chce dać.   
Jeszcze raz próbowałbym ogłosić przetarg, termin wykonania połowa przyszłego roku.  
W planach finansowych idzie to Panie Skarbniku zapisać?  tym bardziej, że jest to jako zadanie 
wieloletnie. Prawda jest taka, że wiedzieliśmy już w zeszłym roku, że w tym roku będzie kłopot 
z wykonawcami i jest. Miałem informację, że nie będzie w Polsce brukarzy już 3 lata temu, nie 
będzie miał kto kłaść kostki. Natomiast chodzi o formę wykupu, jest operat szacunkowy,  
w kotlinie bywało tak, że siadał wójt z obywatelem i mówił, że musimy wykupić, potrzebujemy 
tą drogę, proponujemy taką i taką kwotę.  Różne były dyskusje i ceny ustalone.  
Czy to będzie forma negocjacji czy w jakiś sposób będzie prowadzimy wykup?  
 
P. Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych - wykup jest prowadzony  
w ramach spec ustawy, dlatego, że inaczej nigdy tego gruntu byśmy nie przejęlibyśmy.  
Na podstawie decyzji, która została wydana jesteśmy właścicielem, wywłaszczamy właścicieli 
gruntów, wkopujemy kamienie. Jesteśmy właścicielami, zostały przejęte przez powiat 
jarociński, a osobnym zagadnieniem są operaty.  Tak samo jak przy drodze nr 11 jak budowano 
obwodnicę, my tego nie wymyśliliśmy, tak jest robione. Osobne operaty na te części gruntu, 
które przejmujemy od właścicieli gruntów.  Na podstawie operatów szacunkowych będą 
odbywały się wypłaty. Przy operatach nawet jak gmina Jarocin robi łączniki, to też spec ustawą. 
z ustawy wynika, że odszkodowania płaci powiat jarociński, za gminę Jarocin również płaci 
powiat jarociński, za wywłaszczenia w powiecie jarocińskim. 
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Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – spec ustawa jest dobra, bo inaczej nikt 
by żadnej drogi nie zrobił. Problem sprowadza się do wartości, nie do wywłaszczenia.  
Czy ze spec ustawy wynika jakaś wartość? Czy to będzie 20 zł za metr? Czy 100 zł za metr? 
 
P. Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych – ustawa narzuca, że trzeba 
zrobić operat szacunkowy i się przyjmuje jakie są w danym terenie wykupy.  Jakie są ceny na 
dany grunt. 
 
Radny W. Kwaśniewski – Panie Radny Zegar nie martwiłbym się o to, że nie będziemy 
realizować, wykonawca po wykupie gruntów będzie mógł wejść. o wiele łatwiej realizować 
inwestycje niż było parę lat temu.  
 
Radny J. Zegar – Panie Radny Walenty jak widzę czerwone światło, żadnego tam nie widzę 
nawet różowego. Wszystko na czerwono widzę tą ścieżkę rowerową. Wiem, że Pan daje nam 
nadzieję, żebyśmy pomyśleli, w tym roku uważam, że ta ścieżka nie ruszy, bardzo bym chciał 
s ię mylić, bardzo bym pragnął tego, żeby ta ścieżka ruszyła. Żyję trochę na tym świecie i widzę. 
Tylko czerwone światło widzę w tunelu.   
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – nie zgadzam się z tym, pewnych procedur 
nie przeskoczymy. Skoro jest spec ustawa, wywłaszczeniowa, jeśli wybierzemy podmiot  
do realizacji tego zadania to może wchodzić na to zadanie. Myślę, że Pan Radny Kwaśniewski 
dobry pomysł dał, tak jak zrobiliśmy odcinek drogi w Magnuszewicach, firma została wybrana 
rok temu, a zrealizowała zadanie na wiosnę tego roku, czyli na ścieżce być może trzeba zapisać 
w ten sposób, że portfel każdy ma optymalny ze względu na wybory samorządowe, bo cała 
Polska inwestuje. Wybrać firmę, która to firma dokumentacje to wszystko przygotowuje, a 
termin realizacji rozciągnąć w przyszłym roku. Widzę dobre zielone światło, nawet 
niepulsujące panie Radny. Jest zapisane w budżecie, są środki, jest procedura rozpoczęta, co 
innego, gdybyśmy się dopiero zastanawiali. Myślę, że Zarząd po tych dwóch sytuacjach, gdzie 
oferty nie wpłynęły podejmie stosowną decyzję. Jeśli wyłonimy firmę i podpiszemy z nią 
umowę, można powiedzieć, że już zadanie jest realizowane.  
Przechodzimy do zaopiniowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 6 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 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Jarocińskiego na 2018 rok wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił projekt uchwały wraz z autopoprawkami. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Przechodzimy do zaopiniowania.  
 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
6 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 
 



7 
 

Ad.pkt.6 Sprawy bieżące. 
 
Ad.pkt.7 Objazd dróg. 
 
Po posiedzeniu Członkowie Komisji udali się na objazd dróg powiatowych.  

  

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski zamknął obrady. 
 
 

Przewodniczący Komisji 

           
 Sławomir Wąsiewski 

Protokołowała: 
A. Przymusińska  
 


