
Protokół Nr 12/19 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju  

Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 24 kwietnia 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: 

12.30- Objazd dróg. Gmina Jarocin i Jaraczewo 
1. Sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za I kwartał 2019 r. 

2. Sprawy bieżące.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – komisja zrealizowała 

objazd dróg w Gminach Jarocin i Jaraczewo. Uczciwie objechaliśmy dwie gminy i omówiliśmy 

kwestie związane z koniecznymi inwestycjami drogowymi. Mamy pogląd jakie drogi są 

i w jakim stanie.  

 

Ad. pkt. 2.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak – sprawozdanie z realizacji 

dochodów powiatu za I kwartał 2019 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Sprawozdanie było udostępnione radnym w programie eSesja. Czy są pytania? Nie widzę. 

 

Stwierdzam, że sprawozdanie z realizacji dochodów powiatu za I kwartał 2019 r.zostało przez 

Komisję przyjęte. 

 

Ad. pkt. 3.  Sprawy bieżące. 

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 4 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu –omówił zmiany, które nastąpiły w uchwale zmieniającej 

uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2019 - 2030. 

 



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

za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Nieobecni radni: T. Grobelny, Janusz Barański. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”. 

 

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 5 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu –omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. 

 

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

za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

 
W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju.  

Nieobecni radni: T. Grobelny, Janusz Barański. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rozwoju 

 

   Karol Matuszak 

 

 

Protokołowała:  

 

E. Wielińska 

 

 

 


