
Protokół Nr 5/18 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju, Komisji Zdrowia i Spraw 

Społecznych, odbytego w dniu 20 grudnia 2018 r. w godz. od 15:00 do 15:30  

w sali posiedzieć Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30 w przerwie sesji. 

 

 

*   *   *  

  

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

stanowiącą załącznik nr 1 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 Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż 

zachowują quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który 

przedstawiał się następująco: 

Tematyka posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu budżetu na 2019 rok. 

2. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

3. Zaopiniowanie autopoprawek projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 

 

Ad.pkt.1 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - Zaopiniowanie 

autopoprawek do projektu budżetu na 2019 rok. Autopoprawki stanowią załącznik nr 2 do 

protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak – wkład pieniężny będzie w wysokości 600.000 zł. Czyli w § 1 „Rada Powiatu 

Jarocińskiego wyraża zgodę na wniesienie przez Powiat Jarociński do spółki „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.” wkładu pieniężnego w wysokości 600.000,00 zł (słownie: 

sześćset tysięcy złotych 00/100) w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i objęcie 

przez Powiat Jarociński z tego tytułu 600 (słownie: sześćset) udziałów o wartości nominalnej 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym tej 

Spółki.” i w części uzasadnienia będzie dopisane, że „Środki finansowe uzyskane z 

podwyższenia kapitału zakładowego, zostaną wykorzystane na wykup obligacji i spłatę 

bieżących odsetek oraz na zapłatę zobowiązań wymagalnych Spółki.” 

 

Radny K. Matuszak – dziękuję, czy ze strony członków Komisji Budżetu i Rozwoju oraz 

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych są jakieś pytania do pana Skarbnika?  

 



Radny M. Walczak - zawsze prosiłem i ponownie proszę, by zawsze, gdy jest podwyższenie 

kapitału przedstawiać bilans i rachunek zysków i strat. Wtedy jest to miarodajne wiemy, na 

jakim jesteśmy etapie. Taki mam wniosek formalny. Na sesji ponowię wniosek, by takie 

dokumenty były załączane do tego typu uchwały. Mam pytanie, na co dokładnie pójdą te 

pieniądze.  

 

Radny K. Matuszak - wczorajsza Komisja Budżetu i Rozwoju była poświęcona staranności 

podejścia do tych kwestii. Uzgodniliśmy, że jeżeli materiały będą źle przygotowane. Komisja 

nie będzie ich rozpatrywać. Kto wyjaśni, na co zostaną środki przeznaczone? Pan Prezes? 

 

Radny H. Szymczak - w uzasadnieniu jest to wyszczególnione i wskazane. Są trzy kwestie: na 

wykup obligacji i spłatę bieżących odsetek oraz na zapłatę zobowiązań wymagalnych Spółki  

 

Radny M. Walczak - czy możemy podwyższony kapitał przekazać na bieżącą działalność?  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – Rada wyraża zgodę na podwyższenie kapitału, a co pan 

prezes zrobi z pieniędzmi, to możemy zapytać później. My i tak doprecyzowujemy i mówimy, 

że środki są przeznaczone na zobowiązania wymagalne. Pan Prezes jest obecny i może 

odpowiedzieć na pytania. Jednak jako Zarząd otrzymaliśmy taką informację od pana Prezesa 

i cel został sprecyzowany. Prezes Spółki zwraca się do rady o podwyższenie kapitału na spłatę 

zobowiązań wymagalnych. Rozmawialiśmy już na ten temat na posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Rozwoju.  

 

Radny K. Matuszak - my nie możemy jako Rada wymagać od Prezesa, by nam wypisał, na 

które faktury pieniądze pójdą. Jest Zarząd spółki, który za to odpowiada.  

Jeżeli nie ma więcej pytań proszę o przegłosowanie członków Komisji Zdrowia 

o przegłosowanie autopoprawki, zwiększenia kwoty z 250.000 zł na 600.000 zł. Kto jest „za”?, 

kto „się wstrzymał”, kto jest „przeciw”? Dziękuję. Jednogłośnie. 

 

Kto z członków Komisji Zdrowia jest za zmianą w uzasadnieniu do projektu uchwały, 

polegającą na dopisaniu członu zdania „oraz na zapłatę zobowiązań wymagalnych Spółki.” 

Proszę o podniesienie ręki. Kto jest „za”?, kto „się wstrzymał”, kto jest „przeciw”? Dziękuję. 

Jednogłośnie. 

 

Proszę Komisję Budżetu i Rozwoju. Kto jest za zmianą w uzasadnieniu do projektu uchwały, 

polegającą na dopisaniu członu zdania „oraz na zapłatę zobowiązań wymagalnych Spółki.” 

Proszę o podniesienie ręki. Kto jest „za”?, kto „się wstrzymał”, kto jest „przeciw”? Dziękuję. 

Jednogłośnie. Głosowało 8 członków Komisji. Nieobecna radna Szałkowska. 

 

Zamykam posiedzenie obu Komisji. 


