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Protokół Nr 6/19 

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

Społecznych, Komisji Edukacji i Kultury  

odbytego w dniu 11 stycznia 2019 r. w godz. od 15:00 do 15:15 

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. Nieobecni radni Tomasz Bandyk oraz radny Mateusz 

Walczak. 

 

 

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 projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. 

Ad.pkt.1.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - Zaopiniowanie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 - 2030. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – jeżeli chodzi o zmiany w Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 – 2030 to w zakresie załącznika nr 1 zmiany 

wynikają z projektowanych zmian w budżecie bieżącego roku oraz kwota kredytu, która została 

w rzeczywistości zaciągnięta w roku 2018 zostaje w WPF rozpisana w rzeczywistych 

wartościach ostatecznie zaciągniętego kredytu. Planowane było zaciągnięcie kredytu 

w wysokości 14,6 mln zł. Ostatecznie powiat zaciągnął kredyt w wysokości 12,3 mln zł, co 

pozwoliło zaoszczędzić 2,3 mln zł oraz blisko 593.000 zł odsetek bankowych od tego kredytu.  

Jeżeli chodzi o załącznik nr 2 to w związku z tym, że następują zmiany w projektach 

tzw. oświatowych „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych” zostaje 

projekt wprowadzony do 2019 roku, ponieważ jego realizacja przesuwa się na rok bieżący. 

Wydatki, które nie zostały zrealizowane w 2018 roku nie przepadają tylko zostają przeniesione 

na kolejny rok. Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych 

w powiecie jarocińskim” również zostanie rozpisany na rok 2019. Kolejna zmiana dotyczy 

zaktualizowania wartości kwoty na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P 
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w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” w związku 

z projektowanymi zmianami w budżecie bieżącego roku. 

 

 

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

Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”. 

 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami „za”. 

 

 

 

 

Ad.pkt.2.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - Zaopiniowanie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – jeśli chodzi o zmiany w budżecie na rok 2019 to oprócz 

zmian wynikających z przeniesienia i wprowadzenia dwóch projektów oświatowych na rok 

2019 zmiany również dokonywane są w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. 

Zostają zabezpieczone środki na koszty ujawnienia własności oraz wypłatę odszkodowań za 

przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości. To są nieruchomości związane z 

realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki 

rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków”. Następuje również wprowadzenie dwóch 

przedsięwzięć do planu budżetu na 2019 rok tj. projekt „Podniesienie jakości kształcenia 

w Zespole Szkół Specjalnych” oraz projekt „Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach 

ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim”. 

 

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

Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”. 

 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami „za”. 
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Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rozwoju 

 

   Karol Matuszak 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 

 


