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Protokół Nr 8/19 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju  

Rady Powiatu Jarocińskiego 
odbytego w dniu 30 stycznia 2019 r. w godz. od 15:00 do 15:40 

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. Spóźnił się radny Henryk 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. 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. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018. 

2. Sprawozdanie z działalności Referatu Dróg Powiatowych za 2018 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy 

stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w 2019 roku. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. 

8. Sprawy bieżące. 

Ad.pkt.1 
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018. Sprawozdanie stanowi 

załącznik n r 3 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak - często mieliśmy wspólne posiedzenia z 
Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczące szpitala.  



2 
 

Członkowie Komisji Budżetu przyjęli do wiadomości przedstawione sprawozdanie, bez uwag. 
Wszyscy członkowie Komisji zaopiniowali sprawozdanie pozytywnie. 
 
Ad.pkt.2.  
P. W.  Ratajczak, Główny Specjalista – przedstawił sprawozdanie z działalności Referatu 
Dróg Powiatowych za 2018 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Remonty nawierzchni dróg 

- remonty cząstkowe nawierzchni masą asfaltową na gorąco (wbudowano 378 ton) oraz 
remonterem drogowym typu „patcher” (wbudowano 366 ton) na terenie całego powiatu  
za kwotę 419 738,73 zł – Wykonawca: Zakład Usługowo – Handlowy Damian Wojtkowiak  
z Bożacina   
- remont cząstkowy masą asfaltową na zimno w okresie zimowym na terenie całego powiatu 
(wbudowano około 13,4 ton masy), 
Wykonawca: Z.U.H Roboty Ziemne Drogowe i Usługi Transportowe Mieczysław Barcik  
z Panienki za kwotę 13 185,60 zł. 
- bieżące profilowanie nawierzchni gruntowych w Niedźwiadach oraz drogi Hilarów – Wola 
Książęca, 
Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa Garo mgr Robert Gauza z Jarocina za kwotę 9 993,75 
zł. 
Remonty i przebudowa przepustów 
-  przebudowano lub wyremontowano przepusty w Górze, na ul. Wybudowanej w Jarocinie,  
na ul. Rymarkiewicza w Kotlinie, w Potarzycy, Wysogotówku, Woli Książęcej, Wilczyńcu  
i Stęgoszy.  
Wykonawca: Z.U.H Roboty Ziemne Drogowe i Usługi Transportowe Mieczysław Barcik  
z Panienki za łączną kwotę 49 884,50 zł. 
 
Remonty chodników, parkingów i poboczy  
W ramach powyższych prac wykonano naprawy przez następujące firmy: 
- TOM-BRUK z Jarocina za kwotę 50 000,00 zł 
Na powyższą kwotę składały się remonty cząstkowe chodników w Golinie, Sławoszewie, 
Kotlinie, Mieszkowie, Cielczy, Raszewach i Magnuszewicach. 
-  Z.U.H Roboty Ziemne Drogowe i Usługi Transportowe Mieczysław Barcik  
z Panienki 49 987,20 zł 
- uzupełnianie ubytków w poboczach tłuczniem lub destruktem asfaltowym w ilości około 216 
ton przy drogach: w Racendowie, Prusach, Jaraczewie, Bieździadowie, Kotlinie, Osieku, 
Wilkowyja – Tarce, Kotlin – Sławoszew, Żerków – Ruda Komorska, Jarocin – Siedlemin, Wola 
Książęca – Twardów, Żerków – Żerniki, Brzostów – Zalesie - Panienka   w ilości około 216 t. 
Naprawa mostów 
W ramach powyższych prac wykonano niezbędne naprawy mostów wykazane w protokołach 
kontroli okresowych oraz naprawiono bieżące uszkodzenia, które miały miejsce w roku 2018 
- TOM-BRUK z Jarocina za kwotę 49 903 zł. 
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Naprawa i konserwacja sygnalizacji świetlnych  
Zadanie to dotyczyło utrzymania sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniach  
al. Niepodległości z ul. Kościuszki, ul. Moniuszki, ul. Poznańską oraz na skrzyżowaniu  
w Mieszkowie a w początkowym okresie roku również na byłej drodze krajowej nr 11  
na odcinku Cielcza – Jarocin, kiedy przejściowo byliśmy jej zarządcą. 
 Wykonawcą był Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
Józef Wojciechowski z Cielimowa. Na zadanie przeznaczono kwotę 15 878,44 zł. 
  
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG 

  
Montaż barier sprężystych 
-  zamontowano bariery sprężyste i barieroporęcze wraz z demontażem i utylizacją starych 
barier o łącznej długości 106 m za łączną kwotę 19 987,50 zł w Kotlinie, Roszkowie  
i Potarzycy. 
Wykonawca: PPHU POL – SKÓR Gniezno. 
 
Oznakowanie poziome 
-   odmalowano przejścia dla pieszych na terenie całego powiatu, wymalowano linie skrajne 
odcinku Mieszków – Żerków, Cielcza – Radlin, Żerków – Ruda Komorska, wyznaczono nowe 
przejścia dla pieszych w Golinie i Mieszkowie za łączną kwotę 59 945,00 zł, 
Wykonawca: TOM-BRUK z Jarocina. 
 
Oznakowanie pionowe  
- naprawiano i uzupełniano oznakowanie pionowe na terenie całego powiatu oraz montowano 
dodatkowe oznakowanie wynikające z protokołów Komisji d/s Zarządzania Ruchem  
na Drogach Powiatowych i Gminnych za łączną kwotę  102 689,95 zł, 
Wykonawca:  Nadzory i Konserwacja Dróg Wiesława Kowalska z Jarocina. 
 
Odtwarzanie rowów 
- odtworzono odcinki rowów przy drogach powiatowych wraz z usunięciem zakrzaczeń  
w Stęgoszy, Miniszewie, Żółkowie, Noskowie, Wilczy, Jaraczewie, Potarzycy, Woli Książęcej, 
przy drodze Wyszki - Magnuszewice oraz przy ul. Siedlemińskiej w Jarocinie  
o łącznej długości około 2 930 m za kwotę 49 999,50 zł. Wykonawca: ZUH M. Barcik  
z Panienki  
 
Wycinka i pielęgnacja drzew 
-  wycięto 18 szt. drzew zagrażających bezpieczeństwu przy użyciu podnośnika koszowego  
w Cerekwicy, Raszewach, Brzóstkowie, Żerkowie, Stęgoszy i Golinie, sfrezowano 9 pni  
za kwotę 11 988,00 zł oraz wykonano podcięcie gałęzi drzew przydrożnych z zastosowaniem 
podnośnika koszowego przy drogach Jaraczewo – Niedźwiady, Golina – Potarzyca, Cielcza  
– Radlin, Kotlin – Sławoszew za kwotę 12 810,00 zł  
Wykonawca: TOM – BRUK z Jarocina 
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Wykaszanie poboczy 
- dwukrotnie wykoszono mechanicznie pobocza dróg powiatowych zamiejskich   
i pięciokrotnie pobocza ulic oraz raz skarpy mostów na terenie całego Powiatu za łączną kwotę 
189 039,59 zł przez firmę UNICUS Usługi Ogrodnicze Aleksandra Wróblewska – Nowaczyk 
z Łodzi. 
 
Wycinka krzewów 
- wykonano wycinkę krzewów przydrożnych na następujących odcinkach dróg: Radlin – 
Radliniec, Wilkowyja – Kąty (w rejonie skrzyżowania), Niedźwiady – Jeżewo, Cerekwica – 
Bruczków, Nosków - Dąbrowa za łączną kwotę  44 936,00 zł, 
Wykonawca: UNICUS Usługi Ogrodnicze Aleksandra Wróblewska – Nowaczyk z Łodzi  
i ZUH M. Barcik z Panienki  
 
Usuwanie wiatrołomów 
- wyrywanie i usuwanie 40 pni wraz z uzupełnieniem wyrw w poboczu w gm. Jaraczewo oraz 
uprzątnięcie i utylizacja wiatrołomów przy drodze Żerków – Śmiełów po wichurze z roku 2017. 
Wykonawca - ZUH  M. Barcik z Panienki za kwotę 15 228,00 zł 
 
Nasadzenia, przesadzenia i pielęgnacja drzew 
- wykonano nasadzenia 80 lip przy drodze Kotlin - Fabianów 
Wykonawca: Skład Materiałów Krzysztof Tondaś Cielcza za kwotę 10 368,00 zł  
Zakup sadzonek Investic Sp. z o.o. Golina 20 000,00 zł 
Na zadanie uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w wysokości 18 000,00 zł. 
- uzupełniono również nasadzenia 36 lip przy drodze Wojciechowo – Jaraczewo. Wykonawca; 
INVESTIC Sp. z o. o. z Goliny za kwotę 7 776,00 zł 
 
Sprzątanie dróg 
- wykonano zamiatanie mechaniczne ulic na terenie Jarocina, Wilkowyi, Witaszyc, Ruska, 
Mieszkowa, Cielczy, Goliny, Siedlemina i Łuszczanowa, zamiatano ręcznie chodniki i ścieżki 
rowerowe oraz zbierano śmieci z poboczy dróg wraz z wywozem i utylizacją na wysypisku  
oraz oczyszczano chodniki z roślinności za łączną kwotę 62 877,99 zł,  
Wykonawca: ZGO-NOVA z Jarocina. 
 
Odwodnienie dróg 
- udrażniano kanalizacje deszczową i przepusty oraz dokonywano bieżących napraw  
i oczyszczania studni i wpustów ulicznych za łączną kwotę 49 667,20 zł,  
Wykonawca: EKO-DBAJ z Cielczy. 
 
Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej 
- uzupełniano awaryjnie ubytki w jezdniach masą asfaltową na zimno za kwotę 9 938,40 zł  
Wbudowano około 10 ton masy asfaltowej. Wykonawca:  ZUH M. Barcik z Panienki. 
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Zimowe utrzymanie dróg 
      Zimowe utrzymanie dróg w roku 2018 było realizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo 
– Handlowe „Marzyński” z Jarocina. Łączne koszty związane z tym zadaniem prowadzonym 
w okresie od stycznia do kwietnia i od listopada do grudnia wraz z dyżurami  
i obsługą GPS wyniosły 420 970,00 zł. 
Zakup sorbentu 
     W roku 2018 dokonano zakupu 1 000 kg sorbentu za kwotę 3 880,00 zł, który przekazaliśmy 
Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie w celu neutralizacji wycieków po kolizjach  
na  drogach powiatowych. 
 
Działania administracyjne 
Działalność Referatu Dróg Powiatowych to także wydawanie szeregu decyzji 
administracyjnych i uzgodnień. W roku 2018 wydano: 
-  137 decyzje na zajęcie pasa drogowego, 
-   93 decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 
- 286 decyzji lokalizacyjnych i postanowień dla urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą 
drogową, 
-   68 decyzji na budowę lub przebudowę zjazdów z dróg powiatowych, 
- 46 uzgodnień dotyczących skanalizowania rowów, utwardzenia poboczy i uzgodnień 
dotyczących imprez masowych, 
-  8 zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych,  
- 200 opinii i zatwierdzeń projektów zmiany organizacji ruchu 
  oraz wystosowano 163 pisma związane z wnioskami mieszkańców i różnych instytucji 
dotyczących bieżącego utrzymania dróg i 71 pism związanych z przygotowaniem i realizacją 
inwestycji. 
Roczny dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego i przejazdów ponadnormatywnych wyniósł 
ponad 323 tys. zł. 
Ponadto dokonywane były obowiązkowe przeglądy okresowe dróg i mostów, przeprowadzono 
aktualizację elektronicznej ewidencji dróg, dokonano pomiarów natężenia ruchu oraz innych 
parametrów technicznych dróg dojazdowych do przejazdów kolejowych, wykonano projekty 
zmiany organizacji ruchu na wniosek komisji d/s Zarządzania Ruchem  
na Drogach Powiatowych i Gminnych. Łączny koszt powyższych prac wyniósł 51 864,00 zł. 
 
Na posiedzenie przybył radny Henryk Szymczak.  
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję. Otwieram dyskusję. 
 
Radny T. Grobelny – chciałbym podkreślić, że jest to duży sukces, za 24 mln zł zrobiliśmy 
samych inwestycji drogowych, a dzięki temu, że mieliśmy projekty w 2017 roku. Czekaliśmy 
w blokach startowych już w styczniu ogłosiliśmy przetargi na najważniejsze inwestycje 
drogowe. Cena była, jako taka, firmy nie miały pełnego portfela zamówień drogowych i udało 
się po jednej drodze w każdej gminie plus most w Magnuszewicach, rzutem na taśmie, wszyscy 
o tym wiemy, to trzeba cały czas pilotować i do projektów na przyszłe lata już trzeba jak 
najwcześniej. Bez projektów nie jesteśmy w stanie złożyć wniosków o dofinansowania, ani 
wykonać przetargów na wykonawstwo. 
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Ad.pkt.3.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu 
Jarocińskiego na 2019 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Jeżeli będą potrzeby ze strony Rady czy zewnętrznych uwarunkowań to wtedy wiadomo, że 
będzie się zmieniało i będziemy tematy w czasie obrad komisji realizowali. 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 Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia 
zadania z zakresu administracji rządowej. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
P. J. Jędrzejczak, Skarbnik Powiatu- omówił projekt uchwały. 
 
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.5.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 
finansowej Gminie Jarocin w 2019 roku. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

P. J. Jędrzejczak, Skarbnik Powiatu- omówił projekt uchwały. Muzeum Regionalne  
w Jarocinie zwróciło się z wnioskiem o wsparcie finansowe książki prof. Dr. Hab. Ryszarda 
Grygiela prezentującej efekty badań archeologicznych przeprowadzonych pod koniec lat 90. 
XX wieku w Goli pod Jaraczewem. Zarząd Powiatu Jarocińskiego na swoim posiedzeniu  
w dniu 22 stycznia 2019 r. wyraził zgodę na dofinansowanie ww. publikacji w kwocie  
5 tys. zł. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – chciałem podziękować 
za te pieniądze, ponieważ znam osobiście Pana Ryszarda Grygiela, kiedyś był mieszkańcem 
Goliny, obecnie dyrektor Muzeum archeologicznego w Łodzi. Miałem okazję u niego być, 
oprowadzał również w Łomczycy, gdzie jest skansen. 
 
P. Lidia Czechak, Starosta Jarociński - powiedział, że jeżeli nie zastosujemy tego 
mechanizmu to on sam tej książki nie wyda, a dotyczy naszego powiatu. Nie ukrywam, że były 
też podziękowania dla gminy, ponieważ gmina w ramach współpracy przekazała środki  
na książkę, która będzie wydana w Liceum.   
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – nieskromnie powiem, że 
zaczęło się to od mojej wycieczki do Łodzi, bywa na naszym terenie, podobne badania robił  
na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Myślę, że ta książka będzie też reklamą 
powiatu.   
 
P. Lidia Czechak, Starosta Jarociński - wydań nie będzie tak dużo, kontekst nie historyczny, 
ale naukowo - badawcze, dostaniemy 15 sztuk. Pan Profesor z okazji 100 - lecia liceum zrobi 
spotkanie z nauczycielami, prelekcję, co się w powiecie działo po tym, co on wykopał i znalazł. 
Bardzo ciekawa propozycja.  
 
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.6.  
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 8 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 10 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami „za”. 

 
Ad.pkt.7. 
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 9 do protokołu. 
 
P. J. Jędrzejczak, Skarbnik Powiatu- omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję. Otwieram dyskusję.  
 
P. Lidia Czechak, Starosta Jarociński – otrzymaliśmy informację z Ministerstwa 
Infrastruktury, że ten rok będzie ostatnim rokiem, kiedy możemy złożyć wnioski na budowę 
most. Mieliśmy tylko jeden projekt. U nas w powiecie na przebudowę mostu, który uważamy 
za konieczny ze względy na bardzo zły stan tego mostu, to jest most w Cerekwicy.  
Nie wiem czy państwo wiedzą, zaraz przy Kościele. Ten most wymaga remontu, mechanizm 
stworzyliśmy na to, żeby pozyskać te środki. Jeśli nie uda się pozyskać tych środków, nie będzie 
możliwości realizacji tego zadania teraz. Jak mamy projekt i będzie możliwość dofinansowania 
50% to  taki projekt składamy, liczymy również na dofinansowanie ze strony gminy Jaraczewo, 
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połowę naszego wkładu. Ten most ze strony powiatu będzie kosztował 170 tys.  
Uważam, że warto spróbować, jeżeli mamy możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych.  
 
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.8. Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – zaplanowaliśmy w lutym 
i w marcu komisje objazdowe. Wyjedziemy o 13, 14, a później na komisję. Żerków i Kotlin  
w lutym objazd dróg o 13.   
 
  

 Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono. 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Rozwoju 

 
   Karol Matuszak 

 
Protokołowała:  
A. Przymusińska 
 


