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Protokół Nr 4/18 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju  

Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 19 grudnia 2018 r. w godz. od 15:00 do 16:05  

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.  

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. Zgłaszanie propozycji do planu pracy komisji na 2019 rok. 

2. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2019 - 2030. 

3. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu budżetu na 2019 rok. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały 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. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy 

Rady Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2018 - 2030. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

8. Sprawy bieżące. 
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Ad.pkt.1. Zgłaszanie propozycji do planu pracy komisji na 2019 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – w esesji zostały opublikowane plany pracy 

poprzednich lat propozycje, pozwoliłem sobie napisać swoją propozycję planu pracy. 

Nowością jest to, że objazd dróg podzieliłem na dwa razy, na raz to jest niemożliwe, a jeśli 

mamy to zrobić dobrze to zróbmy to. w październiku wpisałem do planu pracy koszty 

funkcjonowania szkół w powiecie jarocińskim, żebyśmy mieli obraz jak te szkoły funkcjonują, 

jeśli chodzi o finanse. Jeśli są ze strony radnych propozycje to proszę? Jeśli będzie potrzeba 

dodatkowych punktów w ciągu roku, to nikt nie będzie się migał od pracy. Natomiast jest Pani 

Starosta i Pan Skarbnik troszkę nieładnie wojowałem, będę chciał jako Przewodniczący 

Komisji, żeby wszystko było na komisję w dniu komisji, a nie 5 minut po komisji. Jeśli jest  

19 sesja a dzisiaj jest komisja to jutro nie chciałbym zwoływać komisji na sesji. Będę tego 

pilnował i będę z tym walczył w tej kadencji. 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – proszę radnych o wyrozumienie, bo jest grudzień, to jest 

niezależne od Pana Jacka. 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – wiem, że Pan Jacek jest niewinny tylko 

jednostki przynoszą, wiem o tym, że Pan jest sumiennym pracownikiem, nie Pana wina.  

Jest Pan tylko pośrednikiem.  

Ad.pkt.2.  
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak -Zaopiniowanie autopoprawek do projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030. Autopoprawki stanowią załącznik  

nr 3 do protokołu.  

 

P. J. Jędrzejczak, Skarbnik Powiatu- omówił autopoprawki.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy są pytania?  

Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Autopoprawki zostały zaopiniowane pozytywnie 10 głosami „za”. 

 

Ad.pkt.3  
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - Zaopiniowanie autopoprawek do projektu 

budżetu na 2019 rok. Autopoprawki stanowią załącznik nr 3 do protokołu.  

 

P. J. Jędrzejczak, Skarbnik Powiatu- omówił autopoprawki.   

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy są pytania?  

Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami „za”. 

 

Ad.pkt.4.  
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - Zaopiniowanie projektu uchwały 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 
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nowoutworzonych udziałów w Spółce. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejczak, Skarbnik Powiatu- Szpital Powiatowy w Jarocinie zwrócił się do zarządu 

Powiatu Jarocińskiego o wspomożenie w związku z ich trudną sytuacją finansową dotyczącą 

zobowiązań wymagalnych. Pierwotnie została podjęta decyzja, żeby przeznaczyć na ten cel  

250 tys. zł, jednakże kwota jest niewystarczająca. W związku z tym zostaje podniesiona do 600 

tys. zł.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – tak na marginesie to też Pana Prezesa dzisiaj 

nie ma, a 600 tys. zł a nawet się nie pofatygują na komisję.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – poprosiliśmy Pana Prezesa na Zarząd.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – rozumiem, ale w takim razie to, po co te 

Komisje?  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – był także na komisji zdrowia.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak –ktoś z Państwa będzie mieć pytanie, po co te 

pieniądze? 

 

Radny J. Zegar - robimy w ten sposób, że, na co to idzie, ile tam jeszcze brakuje?  

Teraz 600 tys. zł, a za 10 dni będzie … cały Jarocin będzie się z tego śmiał, powinna być osoba 

kompetentna i powiedzieć, co się zanosi przed nami, bo my podniesiemy, a za miesiąc będzie, 

że szpital… 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - bieżąca sytuacja szpitala nie jest dobra. To nie jest tak, 

że Pan Prezes o tyle wnioskował i tyle dokładamy, zobowiązaliśmy Pana Prezesa, żeby Pani 

księgowa przysłała do Zarządu wszystkie zobowiązania wymagalne. Są zobowiązania nawet  

z sierpnia, lipca tego roku. Wiąże się to z trudną sytuacją finansową szpitala, jak spojrzałam, 

wydawało mi się, że sytuacja jest bardzo zła, podobna sytuacja jest w innych szpitalach.  

Nas interesuje nasz szpital, ale sytuacja w innych szpitalach tak wygląda, kwestia jest ile powiat 

do szpitala dokłada. W różnych powiatach wygląda to różnie.  U nas sytuacja jest taka, że 

zwrócił się o znacznie wyższą kwotę, około 1,5 mln zł, żeby zamknąć ten rok bez straty. 

Poprosiliśmy Pana Prezesa, żeby w pierwszej kolejności faktury i zobowiązań wymagalnych, 

gdzie terminy firmy dzwonią i co jest powodem nieuregulowaniem zobowiązań.  

Są zapewnienia, że przychody są niewystarczające do kosztów, firmy zewnętrzne nie za bardzo 

to interesuje. Podjęliśmy decyzję, bo jest koniec roku, czyścimy budżet, środki nam się 

pojawiły, zdecydowaliśmy, w ramach budżetu, jesteśmy szpitalowi powiatowemu pomóc  

i to czynimy i prosimy państwa radnych o zaufanie. Jako zarząd otrzymujemy pełną informacje 

od Pana Prezesa, przedstawił nam wszystkie dokumenty, Pani Księgowa jest zobowiązana  

do kontaktu z naszym Panem Skarbnikiem, żeby podpisywała się pod wszystkimi pismami  

z wykazem na różnych rozdziałach, podzieliła na usługi, na zaległości za leki, większość faktur 

za leki, różnych umów najmu, leasingu na sprzęt medyczny. Prezes w stosunku do tego, co 

otrzymał w ramach kontraktu, nie pozwalają mu finanse szpitala, żeby zrealizować wszystkie 

te płatności i zwrócił się do powiatu z prośbą o pomoc. My tą pomoc w takiej kwocie jesteśmy 

w stanie pomóc. Co do pozostałych kwot jest to później decyzja, może w terminie późniejszym 

spotkanie z Panem Prezesem, bo rok 2019 nie zapowiada się dobrze, zapowiada się dużo gorzej, 

bo dużo zobowiązań dochodzi, wzrosły wynagrodzenia pielęgniarek, ratowników.  
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Kontrakt na dzień dzisiejszy się nie zwiększył, bo rozbudowujemy ten szpital, nie ma żadnych 

dodatkowych łóżek.  

 

Radny T. Grobelny - mamy nowych kilku radnych niezorientowanych w budżecie powiatu 

jarocińskiego. Historycznie biorąc to w tym roku powiat do bieżącej działalności szpitala 

jeszcze nie dołożył.  Kumulowało się od kilku tygodni, ze będą braki i w związku z tym jest  

ta potrzeba wspomożenia działalności bieżącej, żeby płynności szpital finansowej nie utracił.  

 

Radny M. Urbaniak – chciałbym podziękować za przypomnienie jak wygląda budżet, 

ponieważ też reprezentuję samorząd i wiem jak wygląda sytuacja z tworzeniem budżetu, to są 

te same przepisy dotyczące finansów publicznych. Natomiast powiat i gmina mają inne zadania. 

Mam pytanie do Pani Starosty odnoście posiedzenia komisji wyjazdowej w szpitalu, czy my 

jako radni też moglibyśmy otrzymać informację dotycząca ile tych faktur jest 

przeterminowanych? Takich, co już dawno powinny być zapłacone i czy od nich są odsetki? 

Jakie to są kwoty, jakiego rzędu? Mamy 600 tys. zł, za chwilę będziemy musieli dołożyć do 

odsetek, a to są odsetki karne związane z tym, że są faktury wymagalne, które nie zostały 

zapłacone. Taką informację byśmy chcieli z tym związaną, bo może jeszcze będziemy mieli  

na koniec grudnia 200-300 tys. zł. 

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński - na chwilę obecną zarząd szpitala stara się z tymi firmami 

tak współpracować, te firmy współpracują z nami od wielu lat i wiedzą jaka jest sytuacja.  

Te terminy są odsuwane, ale Pani Księgowa mówiła, że już dłużej czekać nie może.   

Była komisja zdrowia i radni mogli zapoznać się z rachunkiem zysków i strat, prezes 

przedstawił informację o bieżącej działalności, mówił na temat rozbudowy, radni zwiedzili, na 

jakim etapie jest rozbudowa. o tej sytuacji trudnej w służbie zdrowia mówiliśmy, to  

są dokumenty publiczne, więc mogą być udostępnione radnym, jeśli będą sobie tego życzyli.  

 

Radny M. Urbaniak -  Pani Starosto myślę, że tylko taka informacja ogólna ile ta kwota 

wynosi z uwagi na to, my nie chcemy oglądać faktur. Czy Państwo macie wiedzę ile tych faktur 

jest? Rynek zrobił się taki, że kontaktuję się z firmami, które zajmują się wierzytelnościami.  

I nie chciałbym, żeby komornik na działalność wszedł, a praca komornika też kosztuje.  

 

Radny H. Szymczak – ze względu na to, że jestem członkiem rady nadzorczej szpitala, jeszcze 

półtora miesiąca. Moja wiedza odnośnie zobowiązań wymagalnych na koniec października, 

okazuje się, że Zarząd dostał bardziej aktualną informację, bo na koniec listopada.  

Na koniec października było ponad 1 mln zł zobowiązań wymagalnych, teraz słyszę, że prawie 

1,5 mln zł.  Dzisiaj na Radzie Nadzorczej mieliśmy okazję gościć panią główną księgową, 

wymogłem całkiem inne podejście do sprawy zarządzaniem i przedstawianiem sytuacji 

finansowej dotyczącej sytuacji finansowej. Ma pani księgowa przygotować prognozy do końca 

roku i do połowy przyszłego roku, prognozy mają polegać na tym, ze ma to być rachunek 

zysków i strat, bilans i rachunek przepływów. będziemy wiedzieli rzeczywiście jak się 

kształtuje sytuacja miesięczna, będziemy wtedy wiedzieli, w jaki sposób jest to zarządzane, 

będziemy wiedzieli jaki sposób pomóc temu szpitalowi. Czy ze strony zewnętrznego źródła 

finansowania jak powiat, czy kredyt, czy walka o przychody, czy obniżenie kosztów.  

Mając te informacje możemy dokładnie myśleć o strukturze, jaka w szpitalu jest.  

Jestem w Radzie Nadzorczej już dwa lata, nie udało mi się tych danych wymóc, wtedy dopiero 

jest wiedza. Myślę, że to wszystko się poprawi, Pan Przewodniczący Komisji Budżetu będzie 

miał lepsze informacje i wiedzę i wcześniej. 
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P. L. Czechak, Starosta Jarociński – byłam na spotkaniu z dyrektor NFZ, prosiła, aby 

poczekać do końca roku, będą zobowiązania, będą też rozliczenia, które wpływają na samym 

końcu. Będą czekać na pieniądze, które wpłyną z tytułu tego, że dostaliśmy akredytacje.  

Jest koniec roku, więc pieniądze są potrzebne, wszystkie powiaty dotują szpitale powiatowe, 

nawet te bardzo dobre szpitale powiatowe są dotowane przez powiaty. Ostrów wychodzi na 

zero, a w budżecie przeznaczają 10 mln zł na szpital, bo chcą dalej rozwijać ten szpital.   

Mimo, że szpital wychodzi na zero. Nie jesteśmy jedynym samorządem, który wspiera naszą 

spółkę, szpitale są wspierane, bo nawet, jeśli one z bieżącej działalności wychodzą na zero, ale 

większość jest pod kreską, to oni je dotują, wymiana sprzętu, zawsze jest potrzeba bieżącego 

działania i uzyskiwania akredytacji, wywalczenia o większy kontrakt, konkursy proponowane 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Proszę Radnych, abyśmy w ten sposób, wsparli szpital, 

wspieraliśmy ten szpital od lat, musimy tempo zatrzymać, bardziej nadzorować, ale 

wspieraliśmy. Bez naszego wsparcia szpital będzie miał jeszcze większe problemy finansowe.  

 

Radny M. Urbaniak – jesteśmy jak najbardziej za, żeby pomagać szpitali, opieka medyczna 

wszystkich mieszkańców naszego powiatu i innych jest jak najbardziej słuszna.  

Natomiast tak jak wspomniała przed chwilą Pani Starosta i bardzo się cieszę, że o tym 

wspomniała, żebyśmy mieli nad tym większą kontrolę. Nam nie chodzi o to, że trzeba dołożyć 

te pieniądze one są zasadne, słuszne związane z funkcjonowaniem szpitala, tylko, żeby była 

większa kontrola.  Drodzy Państwo, bo jeżeli słyszymy, że od sierpnia są jakieś faktury, a 

dowiadujemy się w grudniu, terminy płatności przerażają, żebyśmy nie zapędzili się w kozi 

róg, że tych zobowiązań finansowych będziemy mieli większe niż ta możliwość 

dofinansowania 600 tys. zł. Tylko o to chodzi.  

 

Radny J. Zegar – dziękuję Pani Starosto, że taka sytuacja jak Pani przedstawiła nam jest  

w innych szpitalach, bo tak jest w Polsce, ale jako radni uważam. Jestem za tym, żeby jeszcze 

więcej dać szpitalowi, ale nie na przejedzenie tylko na zakupy, konkretne, nie na przejedzenie, 

a tutaj widzę, że to jest podawane na przejedzenie, kroplówka,  

 

Radny H. Szymczak – ta sprawa szpitala ciągnie się od momentu przekształcenia.  

Moim zdaniem przekształcenie szpitala odbyło się w sposób karygodny. Jako jedyny 

głosowałem przeciwko, nie, dlatego, że jestem przeciwko spółkom. Wtedy nie było żadnego 

porozumienia pomiędzy lekarzami, pielęgniarkami przed decyzjami przekształceniowymi, a to 

jest kluczowa sprawa, żeby zarejestrować szpital u Wojewody trzeba mieć deklaracje personelu 

medycznego. Lekarze jak się zorientowali, że to od nich zależy czy szpital będzie 

zarejestrowany czy nie, to nastąpiły wzrosty wynagrodzeń lekarzy tak, ze położyły 

finansowanie cały system finansowania bieżącego szpitala. Od tego momentu zaczyna się cały 

czas problem, bo 75% kosztów szpitala to są wynagrodzenia. Teraz powinno się  

to uporządkować, przemówić z lekarzami, z całym personelem, że to jest ich warsztat pracy, 

bez którego nie będą zarabiać. w sposób rozsądny, żeby podeszli do sprawy wysokości 

wynagrodzeń, jest to do osiągnięcia, są to ludzie inteligentni, chcą mieć wiedzę, bez informacji, 

bez wiedzy nie można kogoś przekonać do tego, żeby szedł na ustępstwa. Uważam, że jest to 

do uzyskania.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - buntowałem się przez dwa lata, jesteśmy 

historią obdarowani, o niczym innym się nie mówiło tylko o historii, nie mówiło się o takich 

rzeczach teraźniejszość, faktury, przyszłość, tylko się opowiadało, co konkurencja zrobiła 5 lat 

temu. Jestem z tych, co akurat się buntowali nawet głośno, było jak było i trudno się mówi. 

Tym bardziej widzę potrzebę, Pani Starosto jestem bardzo podbudowany Pani wiedzą, ale od 

tego jest Pan Prezes, a nie Pani Starosta. Dzisiaj na święta nie będziemy robić bałaganu, ale 
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dopilnuję od następnej komisji, że jak nie będzie to nie będzie podjęta uchwałą.  

 

P. L. Czechak, Starosta Jarociński – mam nadzieję, że z Panem Jackiem będziemy mieli taką 

wiedze jak Pan prezes i pani Głowna Księgowa.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy są pytania?  

Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami „za”. 

 

Posiedzenie opuściła Pani Lidia Czechak – Starosta Jarociński.  

 

 

Ad.pkt.5.  
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak -Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Czy są jakieś propozycje do planu pracy 

Rady? U nas tak to wygląda, ze całe dyskusje odbywają się na Komisji, natomiast na samej 

Radzie Pan Przewodniczący pyta się czy są pytania. Jak byłem Przewodniczącym 

zainicjowałem to, bo śmieszne to było, że prosiliśmy osobę z zewnątrz, przychodziła na sesję, 

sakramentalne podejście do mównicy i odejście, bo tak się kończyło. Dlatego teraz 

dyskutujemy na komisjach. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie 

projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”. 

 

Ad.pkt.6.  
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak -Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

P. J. Jędrzejczak, Skarbnik Powiatu- omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Poddaję 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”. 

 

Ad.pkt.7.  
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak -Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejczak, Skarbnik Powiatu- omówił projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję. Otwieram dyskusję.  

 

Radna H. Szałkowska – rozumiem, że jest tak, jak szkoły robią plan to mają zaplanowane 

wydatki na wynagrodzenia? 

 

P. J. Jędrzejczak, Skarbnik Powiatu- tak.  

 

Radna H. Szałkowska – w każdej szkole w trakcie roku wiadomo, że są oszczędności  

na wynagrodzeniach, każde L4 to są oszczędności. Nie do końca rozumiem jak to jest, że tym 

szkołom zabrakło? Nie zmieściły się w planie aż tak bardzo? Jestem za tym, żeby szkołom 

dawać jak najwięcej z przyczyn jak najbardziej oczywistych, bo pracuję w szkole.  

Wydaje mi się to zaskakujące, trochę miałam do czynienia ze szkołami w gminie i zdarzała się 

jakaś awaria. Jestem zaskoczona tym.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - tak jak Pan Skarbnik wspomniał, mamy 

nauczanie indywidualne, które musimy zrealizować, w ciągu roku szkolnego uzbiera się tego.  

Nauczyciele mają możliwość urlopu na poratowanie zdrowia, jest to bardziej przestrzegane, nie 

jest tak obligatoryjne jak to kiedyś było. Do każdej ze szkół zostały wprowadzone dodatkowe 

godziny z matematyki, które finansuje powiat, w przypadku Liceum są to dodatkowe 3 godziny, 

które są przeznaczone na klasy maturalne. Uważam, że wyniki na maturach nam się poprawiły, 

bo ma to wpływ, ale są to pieniądze. Tak samo, jeśli chodzi o szkoły zawodowe, za każdym 

uczniem idą konkretne pieniądze, w ramach promocji do szkół o profilu zawodowym jedynka, 

dwójka, Tarce, do przedmiotu wiodącego, podręcznik wykorzystywany przez ucznia jest za 

darmo, bonus dodatkowy. Różnego rodzaju akcje promocyjne, które organizujemy, wydajemy 

też na remonty. W dwójce było remontowanych 6 klas lekcyjnych. 140 tys zł dach, bo 

przeciekało, uwagi ze strony sanepidu.  Dofinansowanie windy, częściowo refundację, do osób 

niepełnosprawnych. poza tym, jeśli chodzi o Zsp nr 1 musiała być wyremontowana aula, bo 

zaczął strop opadać. w Zsz było doposażenie, był zakupiony teren pod parking, którego nie 

zdążyliśmy zrobić, prace się przeciągały ze względu na okablowanie. W tym roku w WPF jest 

to zapisane. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te środki, które dodatkowo wydajemy to się okazuje, 

że brakuje. Z jednej strony musimy patrzeć na subwencje oświatową, a z drugiej strony mamy 

wydatki, utrzymanie tej substancji. Jakbyśmy nic nie musieli robić, wtedy nie ma żadnego 

problemu, budżet starczy. Nie wszyscy wiedzą, bo pierwszy raz są w tej kadencji, co roku 

robimy zestawienia, jak wygląda sytuacja w poszczególnych szkołach, jak wygląda nabór, jaka 

obsada w poszczególnych oddziałach.  Jest pogłębiona analiza i z tej analizy wynika, że nie ma 

mało uczniów w oddziale, jest dużo. Biorąc inne szkoły o profilu zawodowym, jest podobnie 

to realizowane. Zdarza się, że jeśli łączymy klasy w technikach, o różnym profilu kształcenia 

zawodowego, to na przedmioty ogólnokształcące wszyscy chodzą razem, rozdzielamy na grupy 

zawodowe, to generalizuje koszty. Z jednej strony jest realizowana podstawa programów i tutaj 

łatwo wyliczyć te pieniądze, a z drugiej strony w każdej ze szkół jest podział na grupy  

i to generuje koszty. 3 języki obce, informatyka, wychowanie fizyczne, musi być średnia 

ważona, jak to zrobić, żeby za dużo tych środków nie uciekało z budżetu, bo by się okazało, że 

coraz więcej dokładamy. Tak jak dzisiaj była mowa, że musimy dołożyć do szpitala, ale chcemy 

drogi, inne inwestycje, to by się okazało, że nie ma takiej możliwości. Z jednej strony budżet, 

jeśli chodzi o oświatę bardzo mocno pilnowany, ale z drugiej strony te wydatki też muszą być, 

bo jeżeli do nas spoza powiatu przychodzi ponad 200 uczniów, to nie jest mało.  

Czy mamy zwijać szkoły czy rozwijać? Jeśli rozwijać to potrzebujemy też uczniów.  

Trudno mi sobie wyobrazić jaka będzie sytuacja w miesiącu wrześniu, szkoły są przygotowane, 

ale będzie dwa razy tyle uczniów, dwa roczniki będą. Nie będzie można tych roczników łączyć, 

uczniowie po gimnazjum, po szkole podstawowej mają różne podstawy programowe, będą szły 
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równolegle obok siebie. Subwencja oświatowa została zwiększona, ale nie wiem czy pokryje 

wszystkie koszty. Jeśli przyjdą uczniowie spoza naszego powiatu wydaje mi się, że sytuacja 

poprawi się, ale nie wiem, w jakim zakresie. To, że my wprowadzamy do systemu Informacji 

Oświatowej ilość uczniów to nie znaczy, że nam się to w danym roku bilansuje finansowo, bo 

dostajemy to dopiero w przyszłym roku. Generalnie możemy stracić w jednym roku, a  

w drugim zyskać, też do końca tego nie wiemy. Rok w przypadku roku budżetowego nie ma 

żadnego problemu, ale jeśli chodzi o oświatę to ten rok zupełnie inaczej funkcjonuje i jest to 

dla nas kłopotem.  Tak samo, jeśli te szkoły, które są prowadzone przez stowarzyszenia, czy 

osoby fizyczne, jeśli w trakcie roku okaże się, ze mają zwiększony nabór to też musimy dać im 

pieniądze na poszczególnych uczniów czy słuchaczy. Nie mamy wyjścia, bo te szkoły 

funkcjonują, a w Systemie Informacji Oświatowej, co z tego, ze podajemy jak w subwencji nie 

jest naliczone, bo dopiero w przyszłym roku będzie naliczone. Stąd uważam, że budżet oświaty 

nie wytrzymuje i w niektórych sytuacjach trzeba dofinansować. Jest rekompensata, bo z jednej 

strony przychodzą uczniowie, a z drugiej strony są środki dodatkowe, które są przeznaczane  

na oświatę, to skutkowały bardzo dobrymi wynikami na maturze czy egzaminach zawodowych. 

Żeby dobre wyniki były to muszą być dodatkowe godziny, które finansujemy.   

 

Radna H. Szałkowska – zapytałam o to, dlatego, że kilka lat temu, przeczytałam bardzo 

ciekawy raport instytutu badań edukacyjnych i tam w tym raporcie było jasno zaznaczone, że 

gminom nie wystarcza na szkoły subwencje, natomiast w powiatach tej subwencji było ponad 

miarę. W powiecie jarocińskim też tak było, że jakieś 3 mln zł wędrowały na inne zadania.  

Tak funkcjonowało w całym kraju, bo tak wynikało z tego raportu. Dlatego mnie teraz ta 

sytuacja zaskoczyła, że tak jakby ta sytuacja się odwraca. Gminie pewnie też brakuje na szkoły.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – było wspomniane o projektach edukacyjnych. 

Jedne projekty kończymy na kwotę 5 mln zł, dotyczyły szkół zawodowych, zespołu Szkół 

Specjalnych i później jeszcze nauczania ogólnokształcącego w szkołach zawodowych.  

Teraz wchodzi, projekt dotyczący liceum. Jesteśmy w trakcie negocjacji w odniesieniu do 

następnych projektów za prawie 5 mln zł, mamy miejsce rankingowe na 5 pozycji, a jeśli chodzi 

o pozostałe dwie szkoły mieścimy się do 30 miejsca dotyczy to ZSP 1 i 2 i Tarce.  

Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie projekty to nasze szkoły uzyskały na samym doposażeniu 

2,4 mln zł.  To są pieniądze, które nie musimy wyłożyć z budżetu, a uważam, że na doposażeniu 

nie możemy żałować, bo trudno sobie teraz wyobrazić nauczyciela z tablicą, kredą i ekierką. 

Jest to dofinansowanie w bardzo dużym zakresie plus dodatkowe godziny stażu, praktyki, 

studia podyplomowe dla nauczycieli, różnego rodzaju formy dokształcenia, jest to dużym 

plusem. Myślę, że przez następne 2, 3 lata w ramach tych projektów kolejne pieniądze będą 

wpływały do naszych szkół. To jest ten plus, że nie musimy wydać z budżetu tego, a 

musielibyśmy doposażyć.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy są pytania?  

Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”. 
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Ad.pkt.8.  
Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – wiem, że może tak na ostro na początku 

poszedłem na Prezesa Szpitala, ale tak mi się wydaje, że tak tą komisję musimy ustawić.  

Jest Pan Henryk, z którym miałem przyjemność być radnym w I kadencji. Nie do pomyślenia 

było, żeby nie było kierowników jednostek na komisjach. Byliśmy po różnych stronach, ale tak 

było. Do kogo my to robimy? Dla siebie? Za szpital tłumaczy Pani Starosta, za szkoły Pan 

Drzazga. Ja to postawię na krótko, że jest obowiązek uczestniczenia kierowników jednostek  

w tego typu posiedzeniach. Wtedy komisję i sesję mieliśmy o godz. 10:00 i był czas, żeby 

przyjść. Trudno się mówi.   

 

Radny M. Urbaniak – Panie Przewodniczący chciałbym poprzeć Pana wypowiedź, z uwagi 

na to, że faktycznie, jeśli dotyczy to danej jednostki i ona potrzebuje zastrzyku finansowego  

to myślę, że rzeczywiście Pan Prezes powinien pofatygować się na komisję.  

Przedstawić sytuację jak wygląda, bo dla nas jest wtedy jasna sytuacja, kiedy wiemy, na czym 

wszystko stoi.  Jest problem natury naszej, że jeżeli nie interesuje się kierownik jednostki 

własną jednostką to w przyszłości może się okazać, że Rada nie przeznaczy środków 

finansowych. Bo jeśli ktoś nie dba o własną jednostkę to pytam się, jakim jest gospodarzem.  

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – człowiek ze względu na politykę machnie 

ręką i tą rękę podnosi, a tak naprawdę trzeba raz tej ręki nie podnieść i by była tragedia. 

Szanowni Państwo myślę, że to ostatnia komisja przed świętami. W związku z powyższym 

chciałbym złożyć wszystkiego najlepszego na święta, żeby były wesołe, zdrowe.  

Tak patrzę na Komisję to stworzymy zespół poważny bez względu na podziały, który 

wstrząśnie tym powiatem, czego sobie i Państwu życzę.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rozwoju 

 

   Karol Matuszak 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 

  


