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Protokół Nr 11/19 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju  

Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 27 marca 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.  

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.Objazd dróg. Gmina Żerków i Kotlin 

2. Informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie w 2018 

roku. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1.  
Objazd dróg. Gmina Żerków i Kotlin 

Radni odbyli objazd dróg powiatowych w gminie Żerków oraz Kotlin.  

 

Ad. pkt. 2.  
P. W. Ratajczak, Główny Specjalista ds. drogownictwa - Informacja o stopniu realizacji 

inwestycji oraz remontów i napraw w drogownictwie w 2018 roku. Informacja stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu.  

Informacja została przyjęta. 

 

Ad. pkt. 3. Sprawy bieżące. 
 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - zaopiniowanie projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie 

Klubowi Żeglarskiemu "Wodniak" Jarocin pomieszczeń usytuowanych w Jarocinie przy ul. 

Zacisznej 1. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – Zgodnie z art. 9 pkt 1 oraz art. 12 pkt 8 lit. a 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995) Rada 

Powiatu jest organem stanowiącym i do jej wyłącznej właściwości należy wyrażanie zgody na 

zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość. 
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Wymienione w Uchwale pomieszczenie garażowe usytuowane na nieruchomości oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka 342/12, obręb Bogusław–Przemysłowe, o pow. 0,2882 ha, 

na arkuszu mapy 12 stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego, zostało oddane w użyczenie 

Klubowi Żeglarskiemu „Wodniak” Jarocin zgodnie z umową zawartą w dniu 19.08.2016 r. 

Przedmiotowa umowa obowiązuje od dnia 19.08.2016 r. do dnia 31.07.2019 r.  

W związku z tym, że umowa dobiega końca, użytkownik zwrócił się z wnioskiem o jej 

przedłużenie na okres minimum 5 lat. Użytkownik korzysta z użyczonego pomieszczenia 

zgodnie z umową, wobec czego podjęcie uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Poddaję 
pod głosowanie projekt uchwały. 

 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Nieobecni radni: E. Kostka, J. Barański. L. Czechak, T. Grobelny 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 

usytuowanego w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego 

położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 2a. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 
P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – Zgodnie z art. 9 pkt 1 oraz art. 12 pkt 8 lit. a 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995) Rada 

Powiatu jest organem stanowiącym i do jej wyłącznej właściwości należy wyrażanie zgody na 

zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy, której przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość. Wymieniony w Uchwale lokal użytkowy o powierzchni 28,10 m2, 

usytuowany na parterze w budynku przy ul. Zacisznej 2a, położonym na nieruchomości 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 328/5, obręb Bogusław–Przemysłowe, o pow. 

0,0872 ha, na arkuszu mapy 12, stanowiącej w udziale 334/1000 własność Powiatu 

Jarocińskiego, został oddany w najem Panu Andrzejowi Grodzkiemu reprezentującemu 

Ubezpieczenia Grodzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa 

zgodnie z umową zawartą w dniu 31.01.2019 r. Przedmiotowa umowa obowiązuje od dnia 

01.02.2019 r. do dnia 30.04.2019 r. W związku z tym, że umowa dobiega końca, najemca 

zwrócił się z wnioskiem o jej przedłużenie na okres minimum 5 lat. Z ewidencji księgowej 

wynika, że w/w najemca nigdy nie zalegał z zapłatą czynszu, wobec czego podjęcie uchwały 

jest zasadne.  

 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Poddaję 
pod głosowanie projekt uchwały. 

 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Nieobecni radni: E. Kostka, J. Barański. L. Czechak 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”. 

 

Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości 

oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 
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P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – W myśl ar. 43 ust. 6 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami Rada Powiatu może ustalić w drodze uchwały szczegółowe warunki 

korzystania z nieruchomości przekazanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom 

organizacyjnym. Podjęcie nowej uchwały ma na celu wyeliminowanie uchybień stwierdzonych 

podczas przeprowadzonego audytu funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarze gospodarki 

nieruchomościami w Jednostkach Oświatowych Powiatu Jarocińskiego, co przyczyni się do 

polepszenia funkcjonowania systemu oraz spełnienia wytycznych obowiązujących  

w przepisach prawa.  W obecnym stanie prawnym Rada Powiatu winna wyrażać zgodę  
na najem, dzierżawę i użyczenie na okres powyżej 3 lat.  Mając na uwadze, że Kierownicy 

jednostek organizacyjnych zobowiązani są do informowania Zarządu o każdej zawartej 

umowie to udzielenie upoważnienia Zarządowi do podejmowania wiążących uchwał znacznie 

uprości procedury w tym zakresie, szczególnie w roku szkolnym, gdy zawierana jest duża ilość 
umów. 

 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Poddaję 
pod głosowanie projekt uchwały. 

 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Nieobecni radni: E. Kostka, J. Barański. L. Czechak 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”. 

 

 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – Zgodnie z przepisem art. 42a ust.5 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) Rada określa 

szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz 

formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Wobec powyższego podjęcie 

niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Poddaję 
pod głosowanie projekt uchwały. 

 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Nieobecni radni: E. Kostka, J. Barański. L. Czechak 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”. 

 

 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak –Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego 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. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – uchwała dotyczy wniesienia wkładu do spółki szpitalnej. 

Państwo otrzymaliście pierwotną wersję uchwały, ta kwota dotyczy, która jest związana  

z płatnościami spółki, z tytułu odsetek od obligacji i zaciągniętego kredytu. Termin płatności 

do końca marca bieżącego roku. Natomiast oprócz tego na ostatnim posiedzeniu zarządu została 

podjęta decyzja, żeby oprócz tej kwoty wprowadzić 1,05 mln zł do szpitala jako wkład 

pieniężny.  Te dodatkowe środki, które zostają wprowadzone przez Zarząd dotyczą zobowiązań 
związanych z rozliczeniem inwestycji oraz zobowiązań wymagalnych, które wynoszą blisko 

1,4 mln zł oraz zobowiązań bieżących szpitala.  

 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę.  
Poddaję pod głosowanie autopoprawkę dotyczącą wniesienia dodatkowo wkładu pieniężnego 

do szpitala w kwocie 1,05 mln zł.  

 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Nieobecni radni: E. Kostka, J. Barański. L. Czechak 

Autopoprawka została zaopiniowana pozytywnie 7 głosami „za”. 

 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę.  
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 

 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Nieobecni radni: E. Kostka, J. Barański. L. Czechak 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”. 

 

Na posiedzenie przybyła radna Elżbieta Kostka. 

 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak –Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 – 2030 wraz z autopoprawkami.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF.  

 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak – dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę.  
Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 

 
W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Nieobecni radni: J. Barański. L. Czechak 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami „za”. 

 

Na posiedzenie przybył radny Janusz Barański.  

 
Przewodniczący Komisji p. Karol Matuszak –Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2019 r. wraz z autopoprawkami. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  

do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2019 rok. 

 

 



5 

 

 
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.  

Nieobecni radni: L. Czechak 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 9 głosami „za”. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rozwoju 

 

   Karol Matuszak 

 

 

Protokołowała:  

 

A. Przymusińska 

 

 


