
Protokół Nr 13/19 

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

Społecznych oraz Komisji Edukacji i Kultury odbytych w dniu 17 maja 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. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2019 – 2030. 

2.  Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. 

3. Sprawy bieżące. 

 

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

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2019 – 

2030. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Proszę o zabranie głosu pana 

Skarbnika Powiatu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2019 – 2030związane są ze zmianami w budżecie powiatu na 2019 r.  

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”. 

 

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

uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji Edukacji i Kultury.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za”. 

 

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

uchwały? 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. 2. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju p. Karol Matuszak - rozpatrzymy projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2019 r. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. Proszę o zabranie głosu pana Skarbnika Powiatu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zabezpieczamy w budżecie bieżącego roku środki 

finansowe na sfinansowanie wkładu własnego na potrzeby Przebudowy drogi powiatowej na 

odcinku Magnuszewice - Kotlin. Kwota, którą powiat wykazuje jako wkład własny to jest 

wartość 1.425.691 zł. Środki te pochodzą z ponadplanowych dochodów powiatu w wysokości 

443.000 zł. Ponadto wolne środki, które pochodzą z rozliczenia lat ubiegłych blisko 746.000 zł, 

110.000 zł z wydatków bieżących, które były zabezpieczone na opłacenie kosztów lokalnego 

transportu zbiorowego, 13.000 zł z poręczeń, wolne środki z subwencji oświatowej 33.500,00 

zł. Ponadto 80.261 zł kwota wkładu własnego z budżetu Liceum Ogólnokształcącego. Jest to 

część środków którą wcześniej finansował powiat, a teraz otrzymał dotację od Wojewody. 

Druga zmiana dotyczy przeniesień w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie. 

 

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

Zdrowia i Spraw Społecznych. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 

Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 7 głosami „za”. 

 

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

uchwały? Ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji Edukacji i Kultury.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za”. 

 

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 6 głosami „za”. 

 

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 


