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Protokół Nr 4/14 

z posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 16 grudnia 2014 r. w godz. od 14:00 do 14:45 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30 

 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – stanowiącą 

załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Pan radny Mirosław Drzazga. Spóźnił się Pan radny 

Sławomir Wąsiewski 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. Mariusz 

Małynicz, 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. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2015 rok.  

2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2015-2024. 

3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju na 2015 rok. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – proszę teraz o przedstawienie 

opinii poszczególnych Komisji o projekcie budżetu.  

 

Radny J. Szczerbań – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego na 

posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2014 roku pozytywnie 6 głosami „za” zaopiniowała przedłożony 

projekt budżetu powiatu na 2015 rok w zakresie działania Komisji. 

 

Radny L. Bajda - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego  

na posiedzeniu w dniu 05 grudnia 2014 roku pozytywnie 5 głosami „za” zaopiniowała przedłożony 

projekt budżetu powiatu na 2015 rok w zakresie działania Komisji. Ponadto Komisja podjęła 

jednogłośnie 5 głosami „za” wniosek, aby rozważyć możliwość przeznaczenia kwoty 40.500 zł 

z rozdziału 90095 przeznaczonej na utrzymanie parku przy Domu Dziecka „Domostwo” w Górze 

na sfinansowanie praktyk przy pracach rewitalizacyjnych parku przez uczniów Zespołu Szkół 

Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – Przewodniczącego Komisji 

Edukacji i Kultury Pana Mariusza Stoleckiego nie ma, więc pozwolę sobie odczytać, ponieważ 

jestem w posiadaniu opinii. Komisja Edukacji i Kultury Rady Powiatu Jarocińskiego na 

posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2014 roku pozytywnie 8 głosami „za” zaopiniowała przedłożony 

projekt budżetu powiatu na 2015 rok w zakresie działania Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – tak Pan Leszek przeszedł 

płynnie do wniosków, przedstawił ten wniosek z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Ja mam 

pytanie, czy na Komisji Zdrowia były jakieś wnioski? 
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Radny J. Szczerbań – nie.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – dziękuję bardzo, ja pozwolę 

sobie też odczytać wniosek z Komisji Budżetu. Komisja Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu 

Jarocińskiego na swoim posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2014 roku, podczas analizy projektu budżetu 

powiatu na 2015 rok, 4 głosami „za” oraz 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła wniosek Pana 

radnego Walentego Kwaśniewskiego, aby znaleźć środki na kontynuację zdania drogowego 

Twardów – Kurcew, na etap II - na ułożenie asfaltu. Na realizację zadania radny zaproponował 

zabezpieczyć środki z oszczędności powstałych po planowanej likwidacji Zarządu Dróg 

Powiatowych w Jarocinie (planowane oszczędności w 2015 roku wynoszą 326.698 zł) lub 

możliwym do pozyskania dofinansowaniu przebudowy wiaduktów w kwocie 5 mln zł (mniej niż 

10% z tej kwoty wystarczyłoby na tą drogę). 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – otwieram dyskusję. Proszę 

bardzo. Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad wnioskiem z Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. Kto z Państwa obecnych Komisji Budżetu jest „za” pozytywnym 

przyjęciem tego wniosku? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji,  

przy 6 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” wniosek został przyjęty. 

 

Na obrady przybył Pan radny S. Wąsiewski oraz Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Pan 

radny M. Stolecki.. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – przechodzimy do głosowania 

nad wnioskiem Pana W. Kwaśniewskiego. Kto jest „za” przyjęciem wniosku z Komisji Budżetu 

i Rozwoju? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji,  

przy 2 głosach „za” i 5 „przeciw” wniosek nie został przyjęty. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz –– przechodzimy do 

zaopiniowania projektu budżetu powiatu na 2015 rok. Projekt został szczegółowo wcześniej 

omówiony, przedstawiony przez Pana Skarbnika, była dyskusja, z związku, z czym przechodzimy 

do zaopiniowania i do głosowania. Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji Budżetu 

i Rozwoju jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu powiatu na rok 2015? 

Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji,  

przy 8 głosach „za” projekt budżetu powiatu na 2015 rok został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Radny S. Wąsiewski – rzeczywiście błyskawiczne tempo, wprawdzie trochę podyskutowaliśmy na 

poprzedniej Komisji. Ja ma pytania, być może te odpowiedzi są znane, może ja ich nie znam. 

Mianowicie, największa inwestycja, jaka będzie realizowana w Kotlinie za ponad 8 mln zł, DPS, 

kiedy ta inwestycja będzie ukończona? Czy w 2015 roku to jest zakończenie i przeprowadzenie? 

Czy to jeszcze będzie rozciągnięte na następne lata? W zależności od odpowiedzi na to pytanie, 

będzie następne. Dziękuję.  

 

Wicestarosta, p. M. Szymczak - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w umowie podpisanej 

występował termin 31 sierpnia przyszłego roku na zakończenie. Natomiast ze względu na to, 
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że trzeba było zrobić ekspertyzę wytrzymałości stropu, bo my tą potężną salę przecięliśmy 

w poziomie robiąc dwie kondygnacje z jednej wielkiej sali i nie można było podjąć prac, 

bo fundamenty, wzmocnienie itd., to złapaliśmy na początku miesiąc opóźnienia, ale to jest tylko 

miesiąc. Teraz firma nadrabia tym bardziej, że pogoda sprzyja. Myślę, że ten termin 31 sierpnia jest 

realny do zrealizowania. Chcielibyśmy oczywiście przeprowadzić jesienią przyszłego roku 

pensjonariuszy, mieszkańców do nowego domu. Odbiory niewątpliwie tutaj potrwają, bo część 

odbiorów robi np. sanepid wojewódzki, a nigdy się tym inspekcjom za bardzo nie śpieszy, 

ale ja myślę, że w ciągu 1,5-2 miesięcy może jeszcze jakieś poprawki. Liczyłbym bardzo mocno, 

że w przyszłym roku, na koniec roku będziemy przeprowadzać.  

 

Radny S. Wąsiewski – teraz Panie Przewodniczący jeszcze dwa pytania, Pan Wicestarosta 

odpowiedział optymistycznie, ja uważam, że rzeczywiście inwestycje trzeba robić jak najkrócej 

wtedy koszt realizacji tej inwestycji jest zdecydowanie efektywniejszy. Co do odbioru jest kilka 

służb szczególnie mundurowych, sanepidowskich, ale myślę, że przy dobrej współpracy z tym 

odbiorem nie będzie się przeciągała ta decyzja. Ale pytanie. Czy w budżecie mamy zaplanowane 

środki na koszty przeprowadzki? Czy jakiekolwiek będą te koszty przeprowadzki? Dwa, 

wyposażenie. Czy w tej kwocie również mieści się całe wyposażenie? Trzecie pytanie. Jaki jest 

pomysł na opuszczane pomieszczenia w Zakrzewie? Wiele obiektów jest naszych, czy to będzie 

wydzierżawione, sprzedawane, czy jakaś inna forma? Czy nad tym Zarząd pracował? dziękuję 

bardzo.  

 

Wicestarosta, p. M. Szymczak - tak, Zarząd pracował dwa lata temu, kiedy podejmowaliśmy 

decyzję o kupnie Kotlinie, co dalej z Zakrzewem. Zakrzew raczej utracimy, bo tutaj już jest 

wystąpienie do sądu, jednego z czterech spadkobierców, o wpis do księgi wieczystej. Czyli to już 

daleko sprawa zaszła i obyśmy jeszcze przez ten rok, półtora byli w stanie przeciągnąć żeby broń 

Boże dzierżawy nie płacić. To jest jedna sprawa. Natomiast myśleliśmy na temat wykorzystania 

tych dwóch domów rodzinnych, planując na przyszłość wykorzystanie ich na potrzeby Domu 

Dziecka. Wiadomo, że od 2017 r. wejdą przepisy, jeżeli ich nie cofnie ministerstwo oczywiście, 

które zobowiążą do tego, aby dom dziecka nie liczył więcej niż 14 wychowanków. Dom Dziecka 

w Górze ma w tym momencie 32 dzieci, chociaż generalnie jest przystosowany na 30 miejsc. Pan 

Dyrektor Urbański ostatnio tłumaczył, że przyjęli 4 osobową rodzinę, a zasadą jest nierozdzielnie 

rodzeństwa, stąd więcej. Myśleliśmy o wykorzystaniu tych domów rodzinnych na potrzeby domów 

dziecka. Natomiast Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraża zgody na podział parku 

pałacowego w Zakrzewie. Myśleliśmy tak, jeżeli będziemy zmuszeni oddać właścicielom Zespół 

Pałacowo - Parkowy, to dobrze by było wydzielić tą część, gdzie stoją te dwa domy rodzinne i ją 

przejąć i zakończyć sprawę z rodziną Dreiheimów na opcji zerowej, czyli oni nie chcą od nas 

dodatkowych środków za wykorzystywanie, a my nie chcemy odszkodowania za nakłady 

poczynione w Zakrzewie. Natomiast zwracaliśmy się już chyba trzykrotnie do Wojewódzkiego 

Konserwatora i on nie wyrażał zgody na podział. Zasada jest taka z prawa cywilnego, że budynek 

wzniesiony na gruncie należy do właściciela gruntu. Aczkolwiek pewnie będziemy się sądzić 

z Dreiheimami o zwrot kosztów nakładów, gdybyśmy mieli te budynki stracić. Tak wygląda 

sytuacja na dzień dzisiejszy. Do końca to nie jest postanowione. Ja myślę, że w ramach całej Rady 

będziemy nad tym dyskutować, bo ta opcja, żeby wykorzystać na domy dziecka, jest naprawdę 

niezła, tym bardziej, że wtedy powiat mógłby sprzedać majątek w Górze, co by zasiliło budżet 

powiatu. Pan radny wie, był sprzedawany obiekt w Tarcach, był uratowany. Jest pięknie zrobiony, 

dobrze by było znaleźć takiego nabywcę, któryby zadbał o tą perełkę dla całej gminy Jaraczewo. 

Środki na przeprowadzkę, nie, nie kalkulowaliśmy żadnych środków, wyposażenie częściowo, jest 

częściowe kuchni i pomieszczeń ogólnodostępnych typu stołówka czy pomieszczenia do 

rehabilitacji. Natomiast na pokoje poszczególne na razie też nie mamy, z wyjątkiem wyposażenia 
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łazienek i kuchenki, nie mamy środków, dlatego chcielibyśmy zachować coś w rezerwie właśnie na 

te rzeczy, bo nie mamy ich skalkulowanych. 

 

Radny S. Wąsiewski – rozumiem, że łóżka, szafy, to wszystko by zostało? 

 

Wicestarosta, p. M. Szymczak - to, co się będzie nadawało do użytku to będziemy brać, ale trzeba 

będzie zrobić solidną inwentaryzację, bo, mówiąc kolokwialnie, nikt nie będzie starych klamotów 

przenosił. 

 

Radny S. Wąsiewski – rzeczywiście jest jakieś światełko w tunelu, tylko tu Pan Wicestarosta 

wspominał o domach dziecka, domy dziecka mają liczyć 14 osób. Czy te obiekty nie są za duże na 

14 osób, później ze względu na powierzchnie w przeliczeniu na koszt utrzymania tego domu? 

Zakładając, że tylko 14 wychowanków ma tam być. Czy nie lepiej rozważać kwestie domów 

starców, domów opieki, pod kątem prywatnym komuś sprzedać? Tamte obiekty są przygotowane 

pod tego typu prowadzenie działalności. Nawet właściciel być może mógłby rozważyć taką opcję.  

 

Wicestarosta, p. M. Szymczak - tak, oczywiście też rozważaliśmy, zwłaszcza w kontekście tego 

zakładu opieki leczniczej albo oddziału paliatywnego jako filii Szpitala, czy też osobie prywatnej, 

też o tym myśleliśmy. Nie wiemy jak nam się ułoży do końca z Dreiheimami, spadkobiercy się już 

tak nie nazywają, także nie ma już tego nazwiska Dreiheim, ale umownie wiemy, o kogo chodzi. 

Będziemy musieli cierpliwie czekać na wyroki sądów, żeby zdecydować. Nie będzie można podjąć 

ostatecznej decyzji przed orzeczeniami sądu. 

 

Radny P. Franczak – nurtuje mnie pewne pytanie tutaj w kontekście uchwały budżetowej. 

Mianowicie chciałbym zapytać, może Państwo udzielicie odpowiedzi. Chodzi mi o kwestie tych 

oszczędności, które powstałyby w wyniku likwidacji ZDP, to jest kwota około 328 tys. zł. Jaki jest 

pomysł na zagospodarowanie tych pieniędzy, bo tutaj upadł wniosek radnego Kwaśniewskiego 

w kontekście remontu drogi, dlatego chciałem o to zapytać?  

 

Wicestarosta, p. M. Szymczak - ja spróbuję na to odpowiedzieć, ale nie do końca dokładnie 

i szczegółowo, gdyby te oszczędności powstały w takiej wysokości, bo ja mam pewne wątpliwości, 

dlatego że trzeba wziąć pod uwagę, że to było tak na czysto policzone, Szanowni Państwo, 

a zlecenia na koszenie rowów trzeba będzie robić, na usunięcie krzaków, to, co Zarząd robił. Dla 

mnie nie jest tak do końca jasne, czy będą w tej wysokości akurat. Natomiast chcielibyśmy to 

przeznaczyć na wkład własny do „schetynówki”, żeby jak najmniej kredytu brać. 

 

Radny S. Wąsiewski – z tymi oszczędnościami tu kolega dobrze podniósł. Z usług tych 

oszczędności nie będzie, czyli te oszczędności muszą wynikać z innych paragrafów. Mam nadzieję, 

że nie płacowych, bo jeśli byłyby jakieś zwolnienia to zgodnie z ustawą o pracownikach 

samorządowych trzeba płacić odprawy, czyli również oszczędności nie będzie. Także tu nie wiem 

czy wnikliwie ta analiza była zrobiona. Dziękuję. 

 

Radny W. Kwaśniewski – przepraszam, że mam odruch szachisty. Jedno zdanie tylko do tego 

tematu, który powiedział Pan radny Wąsiewski. A mówiłem, że się bardzo śpieszymy z likwidacją, 

proponowałem, żeby przeanalizować na spokojnie i podjąć uchwałę 29.12, a nie na poprzedniej 

sesji. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – dziękuję, to była taka wstępna 

informacja Pana Mikołaja, ja zakładam, że tam te kwoty były orientacyjne i wcześniej czy później 

się dowiemy, jakie były oszczędności. Na razie bym się tutaj z opinią tego, co się stało wstrzymał.  
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Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – przedłożył do zaopiniowania 

projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. Dodał, 

że projekt ten był omawiany dość szczegółowo na ostatnim posiedzeniu komisji przez Pana 

Skarbnika, dlatego od razu chciałbym przejść do jego zaopiniowania. Kto z Państwa członków 

Komisji Budżetu i Rozwoju obecnych na sali jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024? Dziękuję. Kto jest 

„przeciw”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji, przy 8 głosach „za”, projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024 został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad. 3  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – Państwo dostaliście, 

wskazywałem wcześniej, że można przynieść propozycje do planu pracy Komisji Budżetu 

i Rozwoju. Państwo teraz, że tak powiem wersję poprawioną. Dotarła do mnie informacja, że na 

komisji Zdrowia i Spraw Społecznych padła propozycja, żeby w lutym, marcu zwołać wspólne 

posiedzenie Komisję Zdrowia i Budżetu na temat funkcjonowania Szpitala. Informacja ta zostanie 

zaprezentowana wszystkim radnym na sesji powiatu w marcu 2015 roku, więc nie będzie już 

prezentowana na komisjach. Informuję ponadto, że plan pracy jest otwarty i możemy go 

odpowiednio modyfikować do potrzeb tematycznych. Przechodzimy do zaopiniowania planu pracy 

Komisji Budżetu i Rozwoju na 2015 rok. Kto jest „za” zatwierdzeniem planu pracy Komisji? 

Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Komisji, przy 8 głosach „za”,  

plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju na 2015 rok został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – informuję, że prawdopodobnie 

przed sesją 29 grudnia będzie konieczność zwołania kolejnej Komisji Budżetu i Rozwoju, 

o godzinie posiedzenia zostaną państwo poinformowani telefonicznie. Dziękuję serdecznie. 

 

Radny S. Wąsiewski – co się dzieje, Panie Przewodniczący? Jakieś zmiany? 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz – kolejne autopoprawki będą 

składane, ja dzisiaj tutaj rozmawiałem ze Skarbnikiem, to są takie korekty nieznaczne i kwotowo 

i w sensie istoty. Zamykam posiedzenie Komisji. Dziękuję serdecznie za przybycie. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu  

i Rozwoju p. M. Małynicz zakończył obrady. 

 

 Przewodniczący Komisji 

 Budżetu i Rozwoju 

 
 Mariusz Małynicz 

 

Protokołowała: 

K. Józefiak 

 


