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Protokół Nr 75/18 
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 20 czerwca 2018 r. w godz. od 15:15 do 16:30 
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. Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2017. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podziału 

powiatu jarocińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby 
radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 

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

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

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

8. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 
rok. 

9. Sprawy bieżące. 
 

Ad.pkt.1 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił wykonanie budżetu powiatu za 2017 rok 
 w formie prezentacji multimedialnej. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 4 do protokołu.  

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję. Otwieram dyskusję. 
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Radny J. Zegar - zauważyłem zmniejszenie subwencji o 500 tys. zł to, dlaczego to nastąpiło? 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – w mojej ocenie to jest mniejsza liczba uczniów i zmiana 
rozporządzeń dotycząca zasad wyliczania subwencji oświatowej.  
 
Radny J. Zegar – chciałem zapytać czy nie jest powodem to te obozy, schroniska? W zeszłym 
roku wzięliśmy prawie 500 tys. zł  
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – tak jak pokazywałem 500 tys. zł mniej przyszło 
subwencji oświatowej w stosunku od projektu. Tworzy się projekt budżetu państwa i ten projekt 
przewidywał subwencje dla powiatów w pewnej wysokości, a po uchwaleniu budżetu państwa, 
po przekazaniu do Ministerstwa zaktualizowanych danych z systemu informacji oświatowej 
według danych na koniec września nastąpiło zmniejszenie o 0,5 mln zł.  
 
Radny J. Zegar – czyli to nie zaważyło ani o 1 zł mniej? 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – teraz nie odpowiem czy zaważyło czy nie zaważyło. 
Trzeba by wszystko policzyć  
 
Radny J. Zegar – uważam, że zaważyło. Dlatego nam przyznali 500 tys. zł mniej.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – subwencja oświatowa jest naliczana  
wg skomplikowanego algorytmu, tych wskaźników, składników jest bardzo dużo.  
Głównym składnikiem jest demografia, liczba uczniów, oprócz tego klasy z osobami 
niepełnosprawnymi i inne. Tak jak Pan Skarbnik pokazywał, że 5 lat jest linia prosta,  
w oświacie powinno przeanalizować się te wskaźniki, bo docelowo, nie wiem jak się kształtuje 
w 2018 roku, ale budżet nie jest w stanie udźwignąć, co roku zwiększenia finansowania  
w oświacie o 1,5 – 2 mln zł. Kiedyś padło pytanie, czy my finansujemy godziny poza 
rozporządzeniem, które nas obliguje finansować te godziny czy finansujemy dodatkowe 
godziny? Liczba uczniów w oddziale. O ile pamiętam w szkole podstawowej jeden oddział 
generował około 0,5 mln zł. Wystarczy 3, 4 oddziały więcej niż powinno być i może się nie 
bilansować. 2017 rok, jeśli chodzi o zadania oświatowe nieźle wyszedł, tylko niepokojąca jest 
tendencja. W związku z tym trzeba usiąść i przeanalizować czynniki wpływające na wartość 
subwencji jaką otrzymujemy i dostosować tą subwencję pod oświatę. Natomiast to, co Pan 
podnosi, Panie Radny o likwidowanych zajęciach sportowych nawet gdyby były te środki  
to byłyby na to przeznaczane. Do bilansu nie miałyby wpływu.  
 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - do tych godzin, z tego, co ja wiem to dołożono po jednej 
godzinie w klasach maturalnych, w których uczniowie zdają maturę. To jest z dyrektorskich 
godzin, wtedy dołożono. Jeśli chodzi o liczbę oddziałów, w algorytmie jest również liczba 
oddziałów, subwencja spada, liczba oddziałów ma pewien wpływ. 
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu - 5 mln zł jaki procent do całej subwencji.  
Przy procedowaniu budżetu otrzymaliśmy wskaźniki odnośnie subwencji, w trakcie roku 
budżetowego zmieniły się zasady naliczania, nie ma to nic wspólnego z ilością dzieci, 
młodzieży w naszych szkołach. Polityka rządu obcinająca w takim zakresie subwencję 
oświatową, to jest jedyna przyczyna. Chciałem zwrócić uwagę na coś innego, bez względu na 
opcje polityczne. Rząd oszczędza na oświacie, co Pan Skarbnik nam wskazał. Jeżeli mamy 
finansowanie oświaty na poziomie 2013 roku i to jest istotna informacja. Panie Przewodniczący 
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chyba nie chce mi Pan udowodnić, że w 2013 roku dostaliśmy subwencję z kapelusza.  
Ona została naliczona wg tego samego algorytmu, zmieniła się liczba osób, ale nie w sposób 
znaczący, bo analizowaliśmy spadek demograficzny w stosunku do spadku, nie wzrostu.  
Jeżeli jesteśmy na poziomie 2013 roku, przy wzroście kosztów o 5 mln zł, to jest 19%  
w stosunku do roku 2013. Nie było spadku ilości młodzieży o 19 %. To jest wymierny 
argument, który należy podnieść, że środki, które otrzymujemy na subwencję oświatową są 
niewystarczające. Myślę, że do radnych powinna dotrzeć następna informacja i przekaz, że jeśli 
sytuacja się nie zmieni trzeba będzie ze środków powiatowych dokładać do oświaty.  
To jest potężny problem, przy problemie z niedofinansowaną służbą zdrowia dochodzi nam 
duży potężny problem finansowy.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – nie do końca się zgadzam z tą informacją. 
Subwencja oświatowa zależy od wielu wskaźników, między innymi od demografii, ale być 
może wiele innych parametrów się zmieniło. Dziś nie chce dyskutować, bo nie znam 
szczegółowo tych wyliczeń, ale nie osadzałbym, że ten czy tamten rząd oszczędza na oświacie. 
Generalna zasada jest taka, jeśli mniejsza subwencja to dostosowuję system oświaty  
do tej subwencji, nie ma wyjście. Jeśli mimo zmniejszenia subwencji idę w innym kierunku, to 
te różnice będą się rozwarstwiać i tutaj nie ma tłumaczenia.  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – jeszcze jeden argument podam.   
Gdyby ta sytuacja i ten problem dotyczył tylko powiatu, myślę, że wniosek Pana 
Przewodniczącego byłby słuszny. Natomiast głosy, które płyną od organizacji samorządowych 
wszystkich wskazujących na nieprawidłowe naliczanie subwencji oświatowej, która powoduje 
u wszystkich samorządów problem w następnych latach, gdzie samorządy będą musiały  
ze środków własnych finansować zadanie rządowe.  Subwencja oświatowa ma określone 
zadania do wykonania. Problem jest zero jedynkowy i z tym się zgodzimy. Natomiast jest  
w mojej ocenie jest to problem, nad którym powinniśmy się pochylić w następnych latach, bo 
jeśli nie będzie żadnych uruchomionych działań a tendencja będzie się utrzymywała to będzie 
potężny problem finansowy.  
 
Radny J. Zegar – w dobrych latach z subwencji braliśmy na rozbudowę i naprawę tych szkół, 
jeszcze braliśmy na drogi, taka była prawda. A teraz my musimy dokładać. Skąd to się wzięło? 
Czy tak mało dzieciaków? Tak szybko nie spadła nasza demografia.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – to będzie etapem dyskusji w dalszych 
pracach, dzisiaj skupiamy się nad 2017 rokiem. 2017 rok nie jest zły pod kątem wykonania 
oświaty. Gorsza jest ta zarysowana tendencja, subwencja stoi w miejscu, koszty rosną.  
Czy są jeszcze pytania? 
 
Radny W. Kwaśniewski - co z tego, co przedstawił Pan Skarbnik trafi do społeczności powiatu 
jarocińskiego, bo okazuje się, że miało się nie udać, a znowu się udało.  
 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - ustosunkuję się do wykonania budżetu na sesji, mam 
obszerne moje wystąpienie. Pilnowaliśmy budżetu, to nie jest tak, że lekceważyliśmy, 
wydawali jak chcieli. Przede wszystkim troska całego zarządu i skrupulatne wykonanie budżetu 
spowodowało to, że w ten sposób ten budżet za 2017 rok wykonaliśmy. To jest praca bardzo 
wnikliwa, bardzo częste spotkania z p. Skarbnikiem, analitycznie podchodziliśmy  
do wykonania budżetu, wszystkie zagrożenia, dziękuję, że Pan wskazywał i unikaliśmy tych 
niepotrzebnych wpadek i zagrożeń. Usilna praca to spowodowała.  
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – na jutro będą zdjęcia, będzie bardziej wizualnie 
inwestycje będą pokazane, będzie więcej widać. Natomiast wracając do wyliczeń oświatowych, 
to tak precyzyjnie mówiąc to jest 4,7 mln zł, taka różnica w wydatkach, to jest 18,5%.  
 
Radny J. Zegar – może, dlatego to tak wyszło, że największa gmina nie została ujęta  
w ubiegłym roku.  
 
Radny W. Kwaśniewski - dyskutować na temat budżetu, na niektóre strony zwrócić uwagę 
jak zawsze. Tu nie chodzi o to jak pominęliśmy, bo to jest nieprawda, że pomijamy Gminę 
Jarocin Panie Radny.  Najwięcej mieszkańców powiatu mieszka w gminie Jarocin, zatem 
najwięcej chorych wraca do szpitala, zatem proporcjonalnie z tej Gminy najwięcej dzieci 
chodzi do szkół, które utrzymujemy, taka jest prawda.  To dotyczy także opieki społecznej, 
czego nie ruszymy, to wynika z demografii, a my się uparliśmy, a szczególnie Państwo się 
uparliście, żeby cały czas mówić o tych ścieżkach rowerowych, a nie tylko tym społeczeństwo 
żyje. Mnie martwi coś innego.  Hejt, że ten nowy zarząd nic nie potrafi, a ten nowy zarząd  
w stosunku do 2016 roku poprawił wyniki finansowe powiatu.  
 
Radny J. Zegar – ad vocem, żeby karetka dojechała do Jaraczewa, albo do Żerkowa  
to z Jarocina może 15 pacjentów może zabrać, za tą samą kwotę. Jakby przeliczyć na jednego 
to ile kosztuje, żeby zawieźć go tam.  Nie wnikajmy, ale jak nam wytykacie, że szpital jest tylko 
gminy Jarocin to jest śmieszne. Lekarz jak jedzie to ile czasu marnuje, żeby dojechał, to też  
to kosztuje i czas i inne sprawy. Nie rozliczajmy się w ten sposób, bo jak zaczniemy się 
rozliczać to taka sytuacja. Prosiłbym, żeby takie coś było podane, że za rok 2017 na 1 obywatela 
w powiecie jarocińskim ile wydano kasy? Idzie to zrobić i o to bym prosił.  Wtedy zaznaczył, 
że na gminę Jarocin wydano 10 groszy, na gminie Żerków wydano 30 zł i wtedy będziemy 
widzieć, gdzie te koszty poszły. Prosiłbym takie coś, żeby zostało zrobione.  I wtedy nikt 
nikomu nie będzie gadał, chociaż orientacyjnie. Do dzisiaj od lutego się proszę, że z gminy 
Jaraczewo miało być uszykowane ile wyszło na drogach, ile gmina dołożyła? Na sesji złożyłem.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – nie dzielmy powiat na gminy, bo się 
pogubimy, nie wolno tego robić. W gminach wydzielimy wioski, w miastach ulice, dzielnice. 
Są zadania powiatowe, które dotyczą całego powiatu, jakby potwierdzeniem tej sytuacji, że ze 
szpitala do Kotlina, z Jaraczewa czy z Żerkowa się jedzie 30 czy 60 minut to jest argument, 
żeby wyremontować drogi, żeby się jechało 20 minut. Nie wyciągajmy argumentów, bo sami 
sobie w kolano strzelamy. 
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – do słów Pana Przewodniczącego i Pana 
Starosty. Skąd się wziął ten wynik w imieniu zarządu chciałbym zabrać głos jak również 
własny. Z innego spojrzenia na zarządzanie i na inny sposób zarządzania powiatem.  
Pan radny by chciał, żebyśmy zarządzali w ten sposób, że złotówka w każdej gminie, bez 
spojrzenia kompleksowego na potrzeby powiatu. W zarzadzaniu pojawia się taki problem 
nazywający się realizacją dużego przedsięwzięcia, z którego niekoniecznie wszyscy będą 
korzystać, ale poprzez planowe zarządzanie samorządem trzeba wytyczyć sobie priorytety. 
Nakreśliliśmy sobie te priorytety, są nimi poza komunikacyjnymi problemami, niezależnie ile 
byśmy wydali środków, byśmy wszystkich nie zrealizowali, o czym mamy wielką świadomość. 
Naszymi priorytetami była oświata i służba zdrowia i tutaj mamy ogromne osiągnięcia, to nie 
są czcze przechwałki, to są duże przedsięwzięcia, które w krótkim czasie osiągnęliśmy.   
A z drugiej strony to, co jest mankamentem w tej chwili, aby nawiązać do inwestycji 
infrastrukturalnych, drogowych, to jest chęć drugiego partnera do współpracy. Jako przykład 
podaję planowaną inwestycję ścieżkę rowerową Żerków - Jarocin, partner jarociński wycofał 
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się z tego przedsięwzięcia, to jest dowód, że nie zawsze przy planowanej inwestycji można ją 
zrealizować, kiedy druga strona nie podtrzymuje swoich zobowiązań, które podjęła w takim 
zakresie. Panie Radny trudno by było przeliczać wprost ile złotówek wpłynęło na teren tej czy 
innej gminy, bo to wynika z wielu elementów, które nie oddadzą świadectwa na temat polityki 
jaką realizuje samorząd powiatowy.   
 
P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – fakt to jest, że powiat bardzo dobrze zarządzany 
jest. Potwierdziło się nasze rozejście z Ziemią Jarocińską. Jak widzimy daliśmy sobie radę  
i to z nawiązką. Z rady powiatu radni zamiast pilnować interesów powiatu to Wy skupiliście 
się na interesach gminy Jarocin. Burmistrz potwierdził, że nie rozliczył się z nami, z drogami.  
Wymieniał niezrealizowane drogi Łuszczanów itd., bo wyście się wycofali, Burmistrz  
to potwierdził, a Wy mówicie, że nie. Pan Burmistrz kłamie? Wy kłamiecie? Czy ja kłamię? 
Burmistrz tutaj powiedział. Jest potwierdzone. To nie jest partner, nie umie się rozliczać, nie 
dotrzymuje słowa. Dlatego jest tak a nie inaczej, ale my pokazujemy mądre zarządzanie,  
w każdej gminie jest inwestycja robiona. Golina to jest gmina Jarocin. Jaraczewo, Żerków, 
Kotlin – powiat. Jestem dumny z zarządu, że ten zarząd, który ja popieram wykonał zadanie  
w 100%.  
 
Radny J. Zegar – nie porównujmy tego roku teraz, co jest robione, bo to porównamy  
w przyszłym roku i wtedy za głowę się Pan złapie, jakie długi będzie miał powiat.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – jesteśmy w trakcie realizacji, Budżet 
będzie się zmieniał wiele razy. Zaciskajmy palce, że może uda się jeszcze pozyskać jakieś 
dodatkowe środki. Chciałbym z optymizmem spojrzeć na DPS, bez przerwy dokładaliśmy, 
środki podobne do oświaty, teraz jak Pan Skarbnik przedstawia analizę, że być może  
w następnych latach w ogóle nie będziemy dokładali, to jest naprawdę bardzo rozsądne  
i gospodarne podejście.  
 
Ad.pkt.2 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. Przedkładam do zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
powiatu jarocińskiego za 2017 rok.  

 
W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

7 radnych głosowało „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 
 
Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego. 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - Zgodnie z § 59 Statutu Powiatu Jarocińskiego w skład 
zarządu powiatu wchodzą: Starosta, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 2.  
Na sesji w dniu 25 maja 2018 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę o przyjęciu rezygnacji  
z członkostwa w zarządzie przez Pana Zbigniewa Kuzdżała. Uchwała ta wchodzi w życie  
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z dniem 27 czerwca 2018 r. W art. 31 c ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym unormowano, 
że w przypadku rezygnacji przez członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym, Starosta 
obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od przyjęcia rezygnacji przedstawić radzie 
powiatu nową kandydaturę na członka zarządu. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jest 
to termin instrukcyjny. Zważywszy na fakt, iż do końca obecnej kadencji Rady Powiatu 
pozostało około 6 miesięcy, proponuje się dokonać zmiany powołanego § 59 Statutu  
i ograniczenie liczby członków zarządu, do 3, co skutkować będzie brakiem obowiązku  
po stronie Starosty przedstawienia Radzie Powiatu nowej kandydatury na członka zarządu.  
W wyniku zmian w ustawie o samorządzie powiatowym, które zaczną obowiązywać od nowej 
kadencji zachodzić będzie konieczność uchwalenia nowego Statutu Powiatu Jarocińskiego, 
który na przyszłość ureguluje kwestie dotyczące ilości Członków Zarządu Powiatu, w tym jego 
składu osobowego. 
 

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 podziału powiatu jarocińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia 
ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.  
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
 
P. T. Grobelny, Starosta Jarociński - W związku z dokonaniem przez Radę Miejską  
w Jarocinie, uchwałą Nr LXX/696/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy 
Jarocin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym, nowego podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach  
do Rady Gminy zachodzi ustawowa konieczność dokonania zmian granic okręgów wyborczych 
nr 1 i 2 w wyborach do Rady Powiatu Jarocińskiego.  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – szkoda mówić o machlojkach. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – jakie machlojki? Proszę tak nie mówić.  
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – Panie Przewodniczący, jeżeli część miasta 
zalicza się do obwodu wiejskiego to jak to inaczej nazwać? Musimy potwierdzić to, co  
w gminie wymyślili.  
 
Radny J. Zegar – Panie Stanisławie za Pana czasów tez pół miasta zaliczono do wiosek. 
Radlin, Wilkowyja połączyli. 
 
P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – dementuję kłamstwa, które padły, żadne nie 
były. Były okręgi jednomandatowe, niech Pan doczyta zanim Pan zacznie rzucać oskarżenia. 
Wprowadzono, okręgi jednomandatowe i to było związane z określeniem do 1800 wyborców 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 
zaopiniowania.  
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W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 7 radnych głosowało 
„za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, 1 radny był „przeciw”. Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany. 
Ad.pkt.5 
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 8 do protokołu.  
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - omówił zmiany w WPF na lata 2018 – 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.6 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Jarocińskiego na 2018 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2018 rok 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – na oświatę w jakiej wysokości rezerwę 
Pan zabezpiecza?  
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – 400 tys. zł. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy  
do zaopiniowania.  

 
 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
7 radnych głosowało „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad.pkt.7 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie autopoprawek  
do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił autopoprawki do projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy  
do zaopiniowania.  
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W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 
8 radnych głosowało „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. 

Autopoprawki zostały pozytywnie zaopiniowany. 
 
Ad.pkt.8 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie autopoprawek  
do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11  
do protokołu.  
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił autopoprawki do projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Przechodzimy  
do zaopiniowania.  

 
W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu. 
Autopoprawki zostały pozytywnie zaopiniowany. 

 
Ad.pkt.9 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 
 


