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Protokół Nr 7/15 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju 

odbytego w dniu 29 stycznia 2015 r. w godz. od 14:20 do 14:30  

w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie  

 

 

W posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju udział wzięli wszyscy członkowie Komisji 

zgodnie z listą obecności - stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli następujący goście: 

 Bartosz Walczak - Starosta  

 Mikołaj Szymczak - Wicestarosta 

 Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu  

 Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu 

 Tomasz Kuderski  - Radca Prawny 

 

Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Mariusz Małynicz, Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Rozwoju, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji. Stwierdził, że Komisja może 

podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje quorum. Następnie przedstawił proponowany 

porządek posiedzenia: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego dotyczącego apelu Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie rezygnacji z wykonania przejazdu drogowego nad drogą 

ekspresową S11 w km 345+425, co jest równoznaczne z rezygnacją z budowy wiaduktu 

drogowego WD-8 w ciągu drogi gminnej i dojazdów do tego wiaduktu. 

2. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015-2024.  

3. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zmian budżetu powiatu na 2015 rok.  

 

Ad. 1. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego dotyczącego apelu Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie rezygnacji z wykonania przejazdu drogowego nad drogą ekspresową S11 w km 

345+425, co jest równoznaczne z rezygnacją z budowy wiaduktu drogowego WD-8 w ciągu drogi 

gminnej i dojazdów do tego wiaduktu. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – omówił projekt uchwały. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Radny S. Wąsiewski – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uchwałę mamy, 

że podejmujemy protest w sprawie zaniechanie, czyli rozumiem, że to było planowane, tak? 

W dokumentacji jest i w ostatniej chwili wycofano się z tego. 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – dokładnie Pan Julian Zegar opowie. 
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Radny S. Wąsiewski – jak najbardziej jest to zasadny protest, tym bardziej, że jak dokumentacja 

opracowana, Państwo mieli zatwierdzone i nagle ktoś w procedurze przetargowej się wycofuje.  

 

Radny J. Zegar – ja przedstawię Państwu wersję jak była na samym początku. Na samym 

początku przez miejscowość Cielcza przechodziły 3 wiadukty, jeden na naszej drodze powiatowej 

Cielcza-Radlin-Żerków, ten wiadukt pozostaje. Drugi wiadukt był w środku miejscowości, czyli 

tam, gdzie wszyscy mieszkańcy jeżdżą na pola, rolnicy, tam jeździmy wszyscy do lasu, na pola, na 

łąki. Te wiadukt w pierwszej kolejności został zlikwidowany dwa lata temu, ponad dwa lata temu 

i przekazano wtedy nam, że jak będziemy dalej tak protestować jako miejscowość to przerwą 

wszystko i nie będzie w ogóle obwodnicy Jarocina. Tak nam przekazał były Burmistrz Martuzalski 

na zebraniu wiejskim, rolnicy zaczęli krzyczeć, ale uszło. Trzeci wiadukt miał być z przodu 

Cielczy, gdzie idzie ulica Cmentarna, on tutaj łączy Cielczę, Wilkowyję, Annapol, Bachorzew, 

Hilarów itd. i tak samo te pola wszystkie, lasy. Mieszkańcy, którzy się znajdują teraz tutaj przy tej 

ulicy Cmentarnej, Nowej, Sienkiewicza czy na boku jak jest oczyszczalnia ścieków, to ci muszą 

teraz jechać do Radlina, bo (…) Oni, żeby dojechać do Wilkowy będą musieli jechać do Jarocina, 

z Radlina przez Wilkowyję i rolnicy tak samo, bo ci rolnicy mieli za swoim płotem zaraz pole. 

A teraz, żeby dojechać albo pojedzie przez Jarocin i Annapol i z tam tej strony pojedzie. Z tyłu żona 

będzie go widzieć przez okno, jak rolnik uprawia sobie pola, ale tak naprawdę będzie musiał jechać. 

Zobaczcie, jakie koszty. Ja się boję tego, że ludzie w czasie żniw, w czasie siania będą przez  

tą ekspresówkę na siłę przechodzić i będą wypadki, bo on nie pojedzie do Radlina rowerem czy 

czym, tylko będzie czekał czy nikogo nie ma i będzie przechodził, czy dzieciaki do lasu.  

To naprawdę jest taka sytuacja, bym prosił o to, żeby ten apel przyjąć. Dziękuję bardzo.  

 

Pan Mikołaj Szymczak, Wicestarosta – w uzupełnieniu tylko jedna kwestia, mianowicie były 

określone środki przeznaczone na obwodnicę Jarocina i obwodnicę Ostrowa Wielkopolskiego 

w ciągu drogi S11, ponieważ organizatorzy przetargu, czyli GDDKiA zdawali sobie sprawę, że  

te środki są ograniczone, dlatego przetarg na obwodnicę Jarocina ogłoszono w wersji optymalizuj 

i wykonaj. Dlatego też rozpatrywano, cały przetarg był rozdzielony na kilka etapów i w pierwszym 

etapie wyłoniono te firmy, które zoptymalizowały, czyli po prostu wycięły jak najwięcej obiektów. 

Tutaj wygrał Budimex i stąd taka rzecz. Natomiast wykonawca, czyli firma Budimex przesłała  

do nas pismo, również Generalna Dyrekcja, wspomniał Pan Starosta z Burmistrzami i z Panem 

Wiesiem Ratajczakiem w Poznaniu, brali od nas opinię, ale jej nie uwzględniają.  

To tyle w uzupełnieniu.   

 

Radny P. Franczak – zdecydowanie to, co tutaj zostało przedstawione rozwiewa wszelkie 

wątpliwości. Ja tylko chciałem zapytać o jedną rzecz, mianowicie czy przeforsowanie  

czy ewentualnie takie stawienie sprawy będzie wymagało jak gdyby modyfikacji samego projektu. 

Czy to będzie miało wpływ na czas wykonania projektu i ewentualnie późniejszej inwestycji?  

Jakie to może mieć konsekwencje? 

 

Pan Mikołaj Szymczak, Wicestarosta – to znaczy, to już zostało zdjęte, czyli jest projekt 

zamienny, ale te projekt już bez tego wiaduktu i nie wiem jeszcze, jakich tam, pozostałe nas nie 

interesowały oszczędności, wiadomo, że na pewnym odcinku będzie jedna nitka itd. Natomiast 

trzeba Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej uzyskać, a to jest czasochłonne i boję się, 

że w kwietniu się nie zacznie budowa. Ale to są takie obawy, może się uda, może Wojewoda będzie 

miał dobrą wolę i bardzo przyśpieszy, bo średnio ZRID trwał od pół roku do roku, a tutaj będą 

mieli dwa miesiące, żeby w kwietniu rozpocząć budowę.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz - dziękuję. Przechodzimy do 

zaopiniowana powyższego projektu uchwały. Kto z Państwa członków Komisji Budżetu i Rozwoju 

jest „za”? Dziękuję. Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest „przeciw”? Nie widzę.  

 

Komisja Budżetu i Rozwoju jednogłośnie, 9 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad. 2. 

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

autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024.  

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił autopoprawki do WPF na lata 2015-2024. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz - dziękuję. Otwieram dyskusje. 

Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.. Kto z członków Komisji Budżetu i Rozwoju jest „za” 

pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Dziękuję. Ktoś się wstrzymał? Nie widzę.  

Kto jest „przeciw”? Nie widzę.  

 

Komisja Budżetu i Rozwoju jednogłośnie, 9 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały. 

 

Ad. 3. 

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

autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2015 rok.  

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 

zmian budżetu powiatu na 2015 rok. Autopoprawki stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, p. M. Małynicz - dziękuję. Otwieram dyskusje. 

Nie widzę. Kto jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? 

Dziękuję. Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest „przeciw”? Nie widzę.  

 

Komisja Budżetu i Rozwoju jednogłośnie, 9 głosami „za”,  

pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Rozwoju, p. M. Małynicz zamknął obrady.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

           

Mariusz Małynicz 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

K. Józefiak 


