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Protokół Nr 80/18 

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 26 września 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 oraz radny Mikołaj 

Szymczak. 

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 budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku. 

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie Statutu 

Powiatu Jarocińskiego. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. 

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 emisji 

obligacji. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 - 2030. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

9. Sprawy bieżące. 
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Ad.pkt.1 i 2 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił informację o realizacji budżetu powiatu  

za I półrocze 2018 roku. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Następnie przedstawił informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

Przypominam, że ocena realizacji budżetu po stronie dochodowej za półrocze nie jest wielkim 

odzwierciedleniem sytuacji, bo szczególnie po stronie wydatkowej jak Pan Skarbnik 

wspomniał, wiele zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, jest finansowana w drugiej 

połowie. Mam pytanie do Pana Skarbnika odnośnie projektów unijnych. Jaka to jest kwota  

i czy na dzisiaj już coś ruszyło? Czy nadal one Są w ocenie w Urzędzie Marszałkowskim  

w Departamencie europejskiego Funduszu Społecznego? To są oświatowe?  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – to są oświatowe, ale także rozliczamy jeden projekt 

geodezyjny. Do półrocza zaliczkowaliśmy te 5 projektów oświatowych i projekt geodezyjny  

na kwotę ponad 1.377.000 zł. Trwało to również w lipcu, w sierpniu, na bieżąco w okresie 

września sytuacja poprawiła się znacznie. W ostatnim czasie otrzymaliśmy prawie pełne 

rozliczenie projektu geodezyjnego, bodajże zostało 135 tys. zł do rozliczenia i w ostatnim 

czasie wpłynęło około 600 tys. zł na projekt jako zaliczka na projekt Zespół Szkół Kształcenie 

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 nieco ponad 100 tys. zł wpłynęło na projekt 

kształcenia w Tarcach oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. na plan, który  

w budżecie jest przewidziany na 3,1 mln zł do półrocza powiat po stronie dochodów 

zrealizował 80 tys. zł. Jest pełna mobilizacja i te starania, aby przyspieszyć procedury 

rozliczania, wnioskowania o środki. W ostatnim czasie wpłynęło troszeczkę więcej pieniędzy, 

ale biorąc pod uwagę to, że mamy już wrzesień jest takie założenie, że nie wpłyną wszystkie 

pieniądze, dlatego projekt budżetu zmian w budżecie jest taki, aby 1,2 mln zł przesunąć z tego 

tytułu na rok 2019. Szacuję, że tyle pieniędzy może nie wpłynąć i będą rozliczane jeszcze  

na przełomie 2018 /2019 roku. 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – rozumiem, że u nas wnioski zostały 

złożone na płatność 3 mln zł? Czy to u nas jest zator? 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – u nas zostały złożone wnioski na 1,3 mln zł.  

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – czyli po naszej stronie jeszcze jest  

1,7 mln zł.  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – my jeszcze te środki wydajemy, bo to jest jeszcze ten 

problem, że musimy je wydać.  

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – rozumiem, ale jak mieliśmy planowane 

3 mln zł, że one zostaną refinansowane, to założenie zgodnie z harmonogramem było, że 

wydamy je do końca roku, a z tego wynika, że pewnie ich nie wydamy jako szkoły.  

Przesunięcia zawsze istnieją, to nie jest zarzut. Nie ma zatoru po stronie Urzędu 

Marszałkowskiego? Z 1,6 mln zł zwrócili nam 600 tys. zł.  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – tak. Pozostało jeszcze 600-700 tys. zł z wniosków 

złożonych. Natomiast na 3 mln zł planu otrzymamy 1,3 mln zł. Należy następne wnioskować, 

mamy jeszcze wydatki wrześniowe, październikowe, listopadowe i grudniowe.  
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Teraz jest pytanie ile ich zostanie wydatkowane w poszczególnych miesiącach i kiedy będzie 

można złożyć wnioski o rozliczenie. Zakładam, ze część tych wniosków o rozliczenie będzie 

złożone w styczniu, w lutym przyszłego roku.  

P. T. Grobelny, Starosta - jeśli chodzi o projekty oświatowe, to są bardzo czasochłonne 

projekty. W geodezyjnych można wystawić fakturę na 0,5 mln zł jedną fakturą, to tutaj niestety 

projekty składają się z drobnych wydatków, jakaś lokówka do zakładu pracy, po parędziesiąt 

złotych, tych papierów jest bardzo dużo. Jest taka informacja, że nic nie przepadnie, przedłuży 

się na przyszły rok, ale negatywna strona jest taka, że blokują nasze środki, bo wydaliśmy  

te pieniądze i jeszcze ich nie mamy, ale przyjdą w 2019 roku.  

Radny J. Zegar – takie mamy założenie, że przyjdą.   

P. T. Grobelny, Starosta –przyjdą, jeśli są dobrze wydawane, a są.  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – chciałem zwrócić uwagę na to, że wielokrotnie  

w telewizji była podawana informacja, że Urzędy Marszałkowskie są znacznie w Polsce 

opóźnione, nie tylko Wielkopolska. Wielkopolska jest w 3 województw, które najwięcej 

środków przekazały. Jesteśmy bardzo do przodu, ale widać, że te przepływy środków  

są wydłużone. Odnośnie wydatkowania, są drobiazgowo sprawdzane wydatki, za każdym 

wnioskiem jest kontrola. To się wszystko przedłuża.  Tak jak w przypadku projektu 

geodezyjnego e usługi, wydatkowanie 2 mln zł to na to się składa, 3 4 faktury, a w przypadku 

projektów oświatowych to jest kilka segregatorów dokumentów, dlatego znacznie się wydłuża. 

 

Ad.pkt.3  
Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu,  

 

P. T. Grobelny, Starosta – omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – przechodzimy do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.4 Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi powiatu jarocińskiego oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu,  

 

P. T. Grobelny, Starosta – omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

 

Radny J. Zegar - kilka złotych we wszystkich przypadkach czy są wyjątkowe? 

 

P. T. Grobelny, Starosta – identyczne prawie są.  
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Radny J. Zegar – powinny być podane dane z zeszłego roku.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Pan radny trochę racji ma,  

w uzasadnieniu powinno być zdanie, że stawki nie ulegają zmianie, bo jeśli ulegają to w pozycji 

takiej a takiej. Jutro na to pytanie poprosimy, żeby na sesji przed głosowaniem ktoś 

odpowiedział czy stawki uległy zmianie. Przechodzimy do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 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 7 do protokołu,  

 

P. St. Martuzalski, Członek Zarządu Powiatu – omówił projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – przechodzimy do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

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

zaopiniowany. 

 

Ad.pkt.6  

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie emisji obligacji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu,  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – Emisja obligacji w wysokości 1,2 mln zł służy 

pozyskaniu środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego 2018 roku. Ze względu na 

przedłużające się procedury związane z rozliczaniem projektów unijnych realizowanych przez 

powiat i ich finansowaniem, może wystąpić w budżecie powiatu jarocińskiego niedobór, który 

zostanie sfinansowany dodatkowymi przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne. 

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – ten problem był poruszany przy 

informacji o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku. Wnioski będą rozliczane  

i środki nie przepadną, bo są to wydatki kwalifikowalne. Kwestia, kiedy one wpłyną. 

Przechodzimy do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad.pkt.7  

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski –Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 
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Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 9 do protokołu,  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 – 2030. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – przechodzimy  

do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.8  

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu,  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 

r.   

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – my ścieżkę realizujemy, tylko nie jest 

realizowana w tym zakresie, w którym się zatrzymywaliśmy na objeździe po stronie Jarocin. 

Natomiast jak gmina Żerków się dogadała to ścieżka jest realizowana. Nie można mówić, że 

ścieżka jest nierealizowana. Za chwilę ruszą roboty.  

 

Radny J. Zegar – jechałem i nie wiem czy jestem ślepy, nawet okulary założyłem.  

Gdzie jest to zrobione?  

 

Radny A. Szlachetka – będzie za moment ruszana ścieżka, na początku października.  

 

P. T. Grobelny, Starosta – Panie Julianie doceń Pan te inwestycje, które wykonaliśmy  

w powiecie.   

 

Radny J. Zegar – wiem, że tylko w dwóch gminach zostały wykonane. Dalej zgłaszam  

na sesji, ile zostało wydane na gminę Jaraczewo przez tą kadencję, ·jutro na sesji, przez 4 lata 

w gminie Jaraczewo. Ile zostało wydane i ile Gmina Jaraczewo nam zwróciła.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – odpowiem. Dopóki wy powiecie, że Gmina Jarocin 

nam wisi tyle i tyle.  

 

Radny J. Zegar – Jarocin nam nie wisi i nigdy nie wisiał.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – to ja dziękuję.  

 

Radny J. Zegar – formalny wniosek składałem.  

 

P. J. Szczerbań, Przewodniczący Rady – ja też przy wszystkich pytam.  

 

Radny J. Zegar – składam formalny wniosek do Komisji Budżetu i Rozwoju. 
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Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – wniosek do Komisji musiałby być 

przegłosowany. Nie uchylam się tego, jeszcze jedną Komisję będziemy mieli.  

Na Komisję Budżetu następną poprosimy i ktoś nam zreferuję. Natomiast nie mogę głosować, 

że jutro informację na sesję.  

 

Radny J. Zegar – zgłaszałem to w kwietniu lub w maju. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi 

ani na piśmie ani tak.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – podpowiedziałbym tak, że jeśli chodzi  

o informację na sesję to w formie interpelacji zapytać i wtedy będzie odpowiedź na piśmie.  

Na następną komisję możemy pokazać wydatki we wszystkich gminach.  

 

Radny J. Zegar – jako Klub Ziemi Jarocińskiej jutro dostarczymy na sesji formalny.  

 

Radny W. Kwaśniewski - nie możemy porównywać, bo w Kotlin zainwestowano 20 mln zł  

w DPS.  

 

Przewodniczący Komisji p. Sławomir Wąsiewski – mówimy tylko o drogach. Dlaczego tylko 

Jaraczewo?  

 

Radny J. Zegar – zobaczycie ile w danej gminie było wydatkowane na jednego mieszkańca  

w ciągu 4 lat.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Sławomir Wąsiewski – przechodzimy  

do głosowania.  

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 

8 radnych głosowało „za”. Projekt uchwały został 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 

 


