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Protokół Nr 3/18 

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju 

odbytego w dniu 10 grudnia 2018 r. w godz. od 15:00 do 15:30  

w sali posiedzieć Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30  

 

 

*   *   *  

  

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Janusz Barański. 

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. Karol Matuszak, 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. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2019 rok. 

2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego  

na lata 2019-2030.  

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. Pkt.1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2019 rok. 

Przewodniczący Komisji p. K. Matuszak – w dniu dzisiejszym kończy się procedura 

opiniowania projektu budżetu powiatu na 2019 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczą Przewodniczący stałych komisji. Projekt 

budżetu powiatu był omawiany i został zaopiniowany przez Komisje. Przedstawię opinie 

stałych Komisji Rady Powiatu, które wpłynęły do Komisji Budżetu i Rozwoju. Opinie stanowią 

załącznik nr 4 do protokołu. 

- opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywna, jednogłośnie „za”. 

- opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywna, jednogłośnie „za”. 

- opinię Komisji Edukacji i Kultury pozytywna, jednogłośnie „za”. 

Nie zostały zgłoszone żadne wnioski do projektu budżetu. W związku z powyższym, że  

ta procedura opiniowania projektu budżetu kończy się, Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos 

do projektu budżetu powiatu na 2019 rok?  
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Radna J. Nicke - wielokrotnie pisałam wniosek do budżetu powiatu o ścieżce rowerowej przy 

drodze powiatowej i krajowej nad zalew w Roszkowie. Droga jest wąska, bardzo 

niebezpieczna, dużo ludzi uczęszcza nią, rowerzyści zjeżdżają do rowu, bo jest tak 

niebezpiecznie. Druga sprawa to, że mieszkańcy prosili mnie, żeby zgłosić ten wniosek, 

ponieważ jeżdżą nad zalew i jest bardzo niebezpiecznie. Dlatego zgłaszam wniosek do projektu 

budżetu, na projekt ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej i krajowej.  Kwota 50-60 tys. 

zł. 

 

Przewodniczący Komisji p. K. Matuszak – chciałem Pani Radnej powiedzieć, że w budżecie 

powiatu jest przeznaczona pula na projekty drogowe, w kwocie 250 tys. zł. Nie zostały jeszcze 

wytypowane ewentualne inwestycje, które mają być zaprojektowane. Chodziło o to, żeby 

powiat przygotował na przyszłość, bo na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych projektów, a 

spodziewamy się z zapowiedzi telewizyjnych, że obecny rząd chce przeznaczyć duże środki na 

budowę dróg. Taki był zamiar radnych poprzedniej kadencji, aby zrobić kilka rezerwowych 

projektów, że jak się pojawią środki zewnętrzne, żebyśmy nie zostali bez projektu, bo 

stworzenie projektu nie trwa miesiąc, dwa, tylko czasami grubo pół roku. 250 tys. zł jest 

przeznaczone na projekty, ale czy to będzie ścieżka, to jest osobny rozdział wynikający  

z potrzeb. Nie wiem czy jest sens dzisiaj głosować ten wniosek.   

P. Lidia Czechak, Starosta Jarociński - chcieliśmy zrobić spotkanie, bo nie ukrywam, że ma 

wejść program dotyczący finansowania 80% to chcieliśmy zrobić spotkanie dla radnych  

i włodarzy poszczególnych gmin dotyczące tego, że w pierwszej kolejności chcieliśmy zrobić 

projekty na te inwestycje, które oni uważają, że są w ich mniemaniu są na tyle ważne, że są  

w stanie ze swoich budżetów dołożyć. Wiemy, jaki jest budżet powiatu, wiemy, że w przyszłym 

roku nie ma zbyt wielu możliwości finansowych, więc jeżeli mamy wydać pieniądze na projekt, 

to chcielibyśmy, żeby ten projekt był realizowany. Jeżeli Pan Burmistrz również będzie uważał, 

że ta ścieżka jest ważniejsza niż inna inwestycja i jest w stanie do niej dołożyć to chcielibyśmy 

żeby w tym kierunku szły konsultacje, żeby to było uzgodnione. Jeżeli Burmistrzowie  

i wójtowie by do tych inwestycji dołożyli to tych inwestycji moglibyśmy zrealizować więcej. 

Jeżeli nie będą chcieli dokładać to będziemy musieli planować, co roku jedną inwestycję, bo  

na więcej finanse powiatu nie stać, jeżeli mamy w zamyśle w przyszłym roku oświatę i szpital, 

który ma być priorytetem na 2019 rok.  Chcemy te projekty robić typowo pod te inwestycje, 

które będą realizowane. Myślałam, że te projekty nie są drogie, ale chcą firmy po 100 tys. zł  

na projekt, więc musimy wiedzieć, że na pewno będzie realizowany, bo ktoś nam później 

powie, że jesteśmy niegospodarni, bo projektów zrobiliśmy kilka, a realizacja tych projektów 

wyglądałaby nieciekawie, bo nie będziemy mieli tyle środków. Może z tymi projektami chwilę 

poczekać, bo chcemy spotkać się z władzami gmin czy są w stanie, przygotowaliśmy, jako 

starostwo symulację, żeby pokazać ile do tej pory poszczególni Burmistrzowie i Wójtowie byli 

w stanie zainwestować na ich terenie, żeby realizacja doszła do skutku. Burmistrza Żerkowa 

gmina wygląda najlepiej. Chodzi o to, żeby wszyscy radni mieli świadomość, ile na każdej 

gminie zostało zainwestowane, a ile z tego wróciło do nas. Może te gminy, które, nie miały 

możliwości dokładania, chcą teraz robić inwestycje drogowe pomogłyby inwestycje 

realizować. Oczywiście, jeżeli ten fundusz 80 - 20 będzie, ma być koło sierpnia.  

Nie wiemy, kiedy ocena, kiedy lista rankingowa i jakie inwestycje i ile inwestycji?  

Bo my możemy chcieć nawet cztery, a może być tak, że z danego powiatu w roku budżetowym 

mogą być jedna lub dwie. Większość inwestycji moglibyśmy wpisać, tylko, żeby nie było 

zapisu, mamy 316 samych powiatów, każda gmina ponad 2000. Możliwe, że będzie dopisane, 

że w ramach danego powiatu, gminy, będziemy musieli skupić się na jednym projekcie.  

Projekt jest na lata, więc mam nadzieję, że każda gmina będzie miała możliwość skorzystania. 
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Radny J. Jędraszczyk – to, co Pani Starosta mówi, musimy uzbroić się w cierpliwość, 

spotkanie z włodarzami jest konieczne i potrzebne, wtedy jest to rozeznanie. Objazdy dróg też 

są potrzebne.  Myślę o Żerkowie, mamy dojazd od strony Klęki, a od wszystkich innych stron 

uniemożliwiają mosty, które mają ograniczoną nośność, a wiemy jakie drogie są mosty.  

W związku z tym mówię to, żeby wszystkim uzmysłowić, musimy o tym myśleć, musimy 

zrobić badania nośności, może z oszczędności, z zapobiegliwości, a może okaże się, że spełnia 

wymogi ścieżki rowerowej, może te mosty mocno nie zdegradowały się, ktoś musi za to 

odpowiedzialność brać. Żeby rozpoznać, musi być mapa, 4, 5 km. geodeci też kosztują.  

Myślę Pani Starosto, że na początku nowego roku to nastąpi, żebyśmy wiedzieli, co robić.  

Te pieniądze, które są, jest jedna ścieżka jedna rozpoczęta, Żerków - Lutynia, ta ścieżka 

rowerowa jest w planie i musi być zrealizowana, a potem będziemy patrzeć, co robić dalej. 

 

P. Lidia Czechak, Starosta Jarociński - z mostami jest tak, że koszty są tak samo wysokie 

jak drogi, bardzo często, kiedy radni mają podjąć decyzję czy przeznaczyć na most czy na długi 

odcinek drogi to te mosty i wiadukty są odsuwane na bok, bo jest tak kosztogenne.  Jeżeli chodzi 

o inwestycje, co innego jest jechać po drodze. Kolejny most mogliby dofinansować, jest  

to ponad 3 mln zł na krótkim odcinku i jest ten problem, ileś km drogi czy jakiś mostek, 

większość radnych chce widzieć tą inwestycję, bo dróg mamy dużo. Objechaliśmy dogi tej 

najgorszej jakości, stan jest kiepski tych dróg, tak to wygląda, daleko posunięte, nawet jak 

jedziemy na te gorsze drogi, to po nowych odcinkach, jest takie optymistyczne nastawienie, że 

część dróg zostało się zrobić i część dróg jest w wstanie nadającym się do jazdy, ¼ naszych 

dróg 320 km, wymagałaby szybkiej interwencji. Będziemy starać się pozyskać środki 

zewnętrzne, bo sami z budżetu, jeżeli będziemy musieli jeszcze doinwestować szpital, a pewnie 

będziemy musieli, w przyszłym roku zastanowić się nad oświatą. Mamy dwa roczniki 

dodatkowe wychodzi gimnazjum i podstawówka, nie wiemy jak to będzie kosztowne dla 

naszego budżetu w przyszłym roku. Ten rok będzie dla nas zagadką, musimy oszczędnie 

gospodarować.  

Radny M. Stolecki – Pani Janko zgodzę się, że jest ta ścieżka potrzebna, ale tak jak Pani 

Starosta wspomniała czy Pan Burmistrz Jarocina byłby przychylny do tej inwestycji?  

Nie sztuką jest, żebyśmy mieli nagromadzone tych projektów, a później, żeby nie były 

realizowane. Proponowałbym wszystkim radnym, żeby wybrać się do swoich burmistrzów  

i wójtów i przedyskutować inwestycje. 

 

Przewodniczący Komisji p. K. Matuszak – nie namawiam, żeby Pani wycofała wniosek, ale 

jeżeli jest pula 250 tys. zł na projekty i nie mamy decyzji jakie inwestycje robimy to nie 

wiem…jak Pani uważa.  

 

Radna J. Nicke – uważam, że wniosek może zostać jak najbardziej, zobaczymy jaka sytuacja 

będzie.   

 

Radny T. Grobelny – chciałem się odnieść do pieniędzy na projekty, był to jeden z moich 

pomysłów, Pan Skarbnik umieścił w budżecie, zaproponowałem, żeby taka pulę na projekty 

przeznaczyć. Pełnej szuflady nie posiadamy na projekty, jedynym projektem to jest 

Magnuszewice - Kotlin, ostatni projekt, który posiadamy, a bardzo dobrze mieć w zapasie dwa, 

trzy projekty mieć, dlatego, że będzie program dofinansowania dróg, w każdym roku robić 

jedną drogę. W każdej gminie zrobić jedną drogę. Jeżeli chodzi o wniosek o Pani Janiny, 

stosowny wniosek, poparłbym ten wniosek, ponieważ ta droga też jest zniszczona na Nosków 
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– Rusko i łącznie można by zrobić projekt całej drogi ze ścieżką.   

 

Przewodniczący Komisji p. K. Matuszak - upieram się żeby dzisiaj nie wskazywać 

dokładnie, jestem przeciwko temu wnioskowi, a mamy 250 tys. zł na pulę wniosków.  

 

Radny T. Grobelny – apeluję, żeby puli 250 tys. zł na projekty nie ruszać, a zdecydujemy  

na początku roku. 

 

Przewodniczący Komisji p. K. Matuszak – nie przesądzamy dzisiaj, że tego projektu nie 

będzie, ale jeżeli jest 250 tys. zł na projekty, może będzie 300 tys. zł, jeżeli przegłosujemy Pani 

wniosek, to za chwile każdy radny złoży wniosek.  

 

Radna J. Nicke - nikt więcej nie składa dzisiaj.  

 

Przewodniczący Komisji p. K. Matuszak – poddaję pod głosowanie wniosek Pani Janiny 

Nicke. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 5 radnych było 

„przeciw”, 4 radnych było „za”. Wniosek nie został podjęty. 

 

Przewodniczący Komisji p. K. Matuszak - droga przez rowerzystów uczęszczana,  

ponad podziałami, dajmy czas Panią Starostom, niech porozmawiają z Burmistrzami, jak widzą 

współpracę w sprawie budowy dróg w 5 letniej kadencji i po tych rozmowach dojdziecie Panie 

do porozumień i będziemy wiedzieć, na co możemy liczyć ze strony gmin.  W sprawie wygranej 

drogi Magnuszewice - Kotlin, poszło pismo do Pana Wójta Kotlina z prośbą o dofinansowanie, 

jaka będzie odpowiedź jeszcze nie wiemy. Przechodzimy do zaopiniowania projektu budżetu 

powiatu na 2019 rok. Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji Budżetu i Rozwoju 

jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu powiatu na rok 2019? Dziękuję.  

Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 9 radnych było „za”. 

Projekt budżetu na 2019 rok został zaopiniowany pozytywnie. 

Ad. Pkt.2..  

Przewodniczący Komisji p. K. Matuszak Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019-2030. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 

do projektu. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa obecnych  

na sali członków Komisji Budżetu i Rozwoju jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019-2030? Dziękuję.  

Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 9 radnych było „za”. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019-2030 został 

zaopiniowany pozytywnie. 
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Ad. Pkt.3 Sprawy bieżące 

  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rozwoju 

 

   Karol Matuszak 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 

  


