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Protokół Nr 9/19 

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

Społecznych, Komisji Edukacji i Kultury oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 28 lutego 2019 r. w godz. od 15:10 do 15:20 w przerwie Sesji 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30  

 
*   *   *  

  

W posiedzeniu Komisji udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności, która 

stanowi 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. 

Stwierdziła, że Komisje mogą podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowują quorum. 

Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

Tematyka posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 
2. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2019-2030 oraz autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego 

na 2019 rok. 

 

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej 

z umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Proszę 
o zabranie głosu pana Skarbnika Powiatu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – projekt uchwały dotyczy zrealizowanej inwestycji. 

Powiat Jarociński otrzymał pożyczkę z WFOŚiGW na wykonanie przyłącza kanalizacji 

sanitarnej w ramach przebudowy, rozbudowy budynku na potrzeby DPS w Kotlinie. Jako 

powiat pożyczkę spłaciliśmy. W związku z tym, że pożyczka była spłacana w odpowiednich 

ratach i terminach uzyskaliśmy umorzenie ostatnie raty. Jest to kwota 10.306,75zł. Zgodnie 

z zawartą umową środki te muszą być przeznaczone na działania proekologiczne. W związku 

z tym środki z umorzenia pożyczki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów 

likwidacji azbestu na terenie powiatu jarocińskiego.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak  - dziękuję, czy ktoś 
z państwa radnych zabierze głos. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Głosuje Komisja 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 
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Głosuje Komisja Budżetu i Rozwoju. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

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 – przechodzimy do 

zaopiniowania autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2019-2030 oraz autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. Autopoprawki 

stanowią załącznik nr 3 do protokołu.  

 

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

Finansowej, w załączniku nr 1 czyli w części tabelarycznej, która zawiera budżety powiatu 

w latach 2019 – 2030 zostają dokonane zmiany wynikające z projektowanych zmian w roku 

2019. W załączniku nr 2, w związku z tym że jest w trakcie realizacja przedsięwzięcia 

cyfryzacji szpitala a przede wszystkim tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, 

środki które nie zostały zrealizowane w roku 2018 zostają przeniesione na rok 2019. Nastąpiła 

konieczność zapisania zmian w limitach wydatków w tym projekcie. Ponadto zmiana 

techniczna dotyczy trzech projektów w których, w zakresie wydatków majątkowych w związku 

z otrzymana uchwałą RIO wprowadzamy limity wydatków i wszędzie wartości zerowe, po to, 

by te zadania można było w kolejnej nowelizacji WPF zdjąć z budżetu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak  - dziękuję, czy ktoś 
z państwa radnych zabierze głos. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad 

autopoprawkami do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019-2030.  

 

Głosuje Komisja Budżetu i Rozwoju. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 

autopoprawek? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami „za”. 

 

Głosuje Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 

autopoprawek? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”. 

 

Głosuje Komisja Edukacji i Kultury. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 

autopoprawek? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak  - dziękuję, czy ktoś 
z państwa radnych zabierze głos. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad 

autopoprawkami do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. 
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Głosuje Komisja Budżetu i Rozwoju. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 

autopoprawek? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami „za”. 

 

Głosuje Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 

autopoprawek? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”. 

 

Głosuje Komisja Edukacji i Kultury. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 

autopoprawek? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 

 

 

Głosuje Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem 

autopoprawek? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 6 głosami „za”. 

 

 

Ad. pkt. 3. 
Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak  - porządek obrad został 

wyczerpany. Zamykam posiedzenie zwołane w przerwie Sesji. Dziękuję. 
 

 

 

Przewodniczący obrad; 

 

 
Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rozwoju 

Karol Matuszak 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Ewa Wielińska 

 


