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Protokół Nr 9/15 

z posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w godz. od 14:30 do 15:45 

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 radny Mariusz Małynicz, radny Przemysław Franczak oraz 

radny Mikołaj Szymczak. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy 

obecności – stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju 

p. Janina Nicke, która na wstępie powitała wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdziła, że Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż zachowuje quorum. 

Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia: 

1. Informacja o realizacji zadań i wykorzystanie środków finansowych przez Powiatowy Urząd 

Pracy za 2014 rok. 

2. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1. 

P. G. Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – przedstawił informację o realizacji zadań 

i wykorzystanie środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy za 2014 rok. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo. Czy są 

pytania do Pana Fenglera odnośnie przekazanych informacji? 

 

Radny T. Grobelny – najbardziej by nam tutaj bezrobocie załatwiły nowe miejsca pracy na terenie 

naszego powiatu, oczywiście szkolenia itd., tylko, że po takich szkoleniach, owszem, jakaś 

aktywizacja jest, ileś procent bezrobocia się troszeczkę zmniejszy, jednakowoż same miejsca pracy 

by nam załatwiły to najlepiej. Ze słyszenia wiemy, że tam w strefie ekonomicznej w Golinie mają 

nowe miejsca pracy powstać i inwestor ma się tam pojawić i ma właśnie tam ileś set miejsc pracy 

się otworzyć, co by nas tutaj cieszyło i PUP mógłby ludzi przeszkolić i ofert byłoby wtedy więcej. 

Jedynie takie wrażenie bym tutaj miał. 

 

P. I. Lamprecht, Sekretarz – ja skorzystam z możliwości, byłem na sesji gminy, były 

przekazywane informacje odnośnie tutaj rozbudowy dwóch zakładów. Jestem zakład to dotyczy 

„Etos”, który chce rozbudowywać się, jak Państwo jedziecie w kierunku Koźmina, za Goliną po 

prawej stronie. Następny zakład, który jest tutaj jakby aktywizacja odnośnie budowy biogazowi, 

Zakłady Mięsne Biernacki. Biogazownia miałaby się znajdować po drugiej stronie torów 

kolejowych i łącznik miałby być rurami od rzeźni. To są takie faktyczne rzeczy, które zaczęły 

funkcjonować to, co nam przedstawiano na sesji, ale oczywiście są rozmowy jeszcze odnośnie 

strefy ekonomicznej, z podwykonawcą dla Zakładu Volkswagena, który się rozbudowuje koło 

wrześnie, ale tutaj nie podano żadnych informacji konkretnych, wskazując, jaki to podmiot, czy kto 

to jest. Takie informacje chciałem Państwu przekazać. Dziękuję.  
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Radny S. Wąsiewski – Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja powiem szczerze, że muszę 

pochwalić tu Pana Dyrektora i urząd jarociński, jest, jeśli chodzi o aplikowanie środków 

zewnętrznych jest jednym z aktywniejszych urzędów w skali województwa. A stopa bezrobocia, 

wiadomo, w graniach 12, czy być może teraz aktualnie jeszcze troszeczkę więcej, ale na tą stopę 

bezrobocia rzeczywiście PUP ma wpływ pośredni, bowiem aktywnie wykorzystuje instrumenty 

i usługi związane z aktywizacją zawodową osób poszukujących pracy czy bezrobotnych, czyli 

stosuje przeróżne formy aktywizacji zawodowej. Natomiast bezrobocie to jest ukłon w stronę 

przedsiębiorczości. Tu, jak kolega radny Teodor wspomniał, rzeczywiście tylko powstanie nowych 

miejsc pracy może rozwiązać ten problem. Ja powiem szczerze, że wykorzystanie prawie 9 mln zł 

z różnych środków zewnętrznych, poczynając od środków Funduszu Pracy poprzez środki 

Europejskiego Funduszu Społecznego, to jest naprawdę bardzo dobra taka praca od podstaw, widać 

kadra jest dobrze przygotowana, wnioski są dobrze opracowywane. Co do funduszu szkoleniowego, 

rzeczywiście tu Pan Dyrektor wspomniał, my dysponowaliśmy ogromną kwotą, zainteresowanie 

jest niewielkie, dobrze, że u nas, w powiecie naszym, Bank Spółdzielczy się zdeklarował. W skali 

województwa wygląda tak, że jest to może 1/3 powiatów, które w ogóle zainteresowały się 

Krajowym Funduszem Szkoleniowym. W tym roku pula jest też do dyspozycji, można korzystać. 

Ponadto za chwilę ogłaszamy nabory środków, Pan Dyrektor wie, systemówka, z resztą myślę, 

że już wydajecie te środki, nie, na co czekać, bo to są projekty systemowe, czyli one będę 

potwierdzone i kwalifikowalność będzie, jeśli środki będą wydatkowane zgodnie z ustawą 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czyli tych środków aktywizacyjnych będzie, 

szczególnie w ramach programu operacyjnego POWER skierowanego do osób młodych, zarówno 

zarejestrowanych, jak i nie zarejestrowanych, osób młodych to w rozumieniu takim 15-29 lat. 

Oczywiście w ramach WRPO będą do dyspozycji środki na tą pozostałą grupę, czyli 29+, 

jak również z innych poza systemowych konkursy, które planowane są do ogłoszenia, myślę, 

w połowie roku, jeśli mówimy o WRPO, bo POWER to praktycznie lada moment uruchomimy. 

Także środki są do dyspozycji bardzo duże. Namawiam tu, mamy tu Członka Zarządu, szkoda, 

że Starosta wyszedł, bo inicjatywa musi wyjść od Starosty, od Zarządu, żeby doprowadzić do 

spotkań, konfrontacji przedsiębiorczości, sfery oświatowej i Urzędu Pracy, wtedy to ma sens. Jeśli 

te trzy organy plus samorządu wszystkich szczebli aktywnie zaangażują się w stworzenie jakiegoś 

programu, stworzenie kierunków szkolenia, jak Pan Dyrektor wspomniał, na rynku pracy tak 

dynamicznie zmieniają się dziedziny, formy kształcenia, jak również kierunki, w których mamy 

kształcić, że trzeba na bieżąco jakby zmieniać i dostosowywać ofertę. Dam taki tylko prosty 

przykład. Nie mówię o szklarzach, tapicerach czy innych, gdzie zawody praktycznie znikają, 

chociaż powoli wraca się do tych starych zawodów i chce się mieć na przykład mieć buty uszyte na 

miarę, troszeczkę droższe, ale lepiej się chodzi, niż takie kupione gdzieś tam w sklepie 

powszechnym, gdzie one jeden sezon wytrzymują, albo i nie wytrzymują. Chociażby w dziedzinie 

informatyki, gdzie zawody, każdy mówi, jeśli masz wykształcenie informatyczne to mas byt, 

a ja podaję przykład, ten, który 5 lat temu projektował strony internetowe, byłe bezkonkurencyjny, 

dzisiaj to projektowanie stron internetowych potrafi każdy, zauważcie, jak szybko musiał się 

zmienić, czyli wejść w coś innego. Być może ten sygnał, poprzez otwarcie kierunku mechatronik, 

to jest dobry kierunek, czy w ogóle lotnictwo, czy transport, infrastruktura, to są dobre kierunki, 

które powinniśmy utrzymywać. Najważniejsze jeszcze przed nami, zbliża się taki okres usług, 

określane one są usługi związane z „srebrnym wiekiem”, polegają mianowicie na tym, że nasze 

społeczeństwo się co raz bardziej starzeje, średnia wieku co raz bardziej rośnie i gro usług musi być 

dostosowane do tych osób, czyli wszelkie rehabilitacje, wszelkie usługi lekarskie i związane 

z zagospodarowaniem czasu wolnego itd. To są kierunki, po których na przykład bardzo łatwo 

znaleźć pracę na rynku zewnętrznym, zachodnim, w Niemczech czy gdziekolwiek, u nas też powoli 

to się zbliża. Trzeci taki ostatni punkt, jaki chciałbym poruszyć, w ekonomii są tak zwane kręgi 

tinena i żebyśmy na głowie stawali, to tych praw nie zmienimy, czyli inaczej mówiąc, najpierw 

inwestorzy lokują się wokół dużych centrów, czyli jeśli ma wybór Poznań i Jarocin, to wierzcie mi, 
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że możemy tu dawać mu ofertę, że nie będziesz płacił żadnych podatków to i tak się tu nie ulokuje, 

tylko ulokuje się w graniach Poznania. Oczywiście te kręgi co raz bardziej się poszerzają i dzisiaj 

on już jest, jak obserwuję w graniach Środy Wlkp., już tam jest lokowanie, on będzie się zmieniał 

ale zanim dotrze do Jarocina to rzeczywiście musi minąć kilka lat. Oczywiście nie znaczy to, 

żebyśmy siedzieli i czekali, co się zmienia, bo możemy aktywnie pokazywać i bardzo dobry 

pomysł, Pan Sekretarz chyba wspomniał o strefie, związanie się z Volkswagenem, bo oprócz 2.000 

miejsc pracy, również zobaczcie ilu podwykonawców będzie pracowało na rzecz tej firmy 

budowanej we Wrześni, ale w Antoninku, całej firmie. A podwykonawcy to u nas są świetni 

fachowcy na naszym rynku i właśnie tu trzeba by dostosowywać ofertę szkoleniową, nauczania 

w zawodach związanych z możliwością zatrudnienia, czy świadczenie usług na rzecz takich dużych 

potentatów. Również trzeba by analizować rozwój transportu lotniczego, on cały czas będzie 

dynamicznie się rozwijał, pomimo tragicznych wypadów, jakie się zdarzają, on naprawdę będzie 

wypierał inne środki transportu, ze względów na odległości i czas pokonywanie. W obrębie 

infrastruktury lotniczej też będzie potrzeba dużo ludzi zatrudnionych. Jakby podsumowując tą 

sytuację dzisiaj, jeśli tą dobrą ofertę szkoleniową byśmy zrobili, urząd pracy jest przygotowanym 

poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych i dostosowanie szkolenia pod konkretny zawód, 

to my dzisiaj tak większość ludzi młodych przygotowujemy do pracy poza Jarocin. Ja jeżdżę rano 

w pociągu, wierzcie mi w Jarocinie o godzinie przed 5 pociąg, dwie jednostki jest pełen, wszyscy 

ludzie jeżdżą do pracy, nawet nie zdajecie sobie sprawy, więcej pewnie dojeżdża niż o 8 rano tu do 

przeróżnych firm, już nie mówię o busach, samochodach prywatnych. Także ta tendencja będzie 

i my musimy robić wszystko, żeby te wskaźniki bezrobocia były coraz niże, ale tu jeszcze 

szczególnie do kolegi Mirka, musicie naprawdę dobrze usiąść i przeanalizować ofertę szkoleniową 

pod przyszłe zawody. Myślę, że taką strategię też, Panie Grzegorzu, nie wiem czy macie, warto 

opracować, zawody deficytowe, można od nas skorzystać, my mamy też w skali wojewódzkiej jak 

to wygląda i na tej podstawie jakieś prognozy, plany robić. Dziękuję bardzo.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, właściwie 

tutaj Sławek mi część wyrwał, że tak powiem, tego, co chciałem powiedzieć, ale się bardzo cieszę, 

że mamy podobne zdanie. Chciałem zwrócić jeszcze uwagę na dwie rzeczy, o których wspomniał 

Pan Sławek, między inny środki, o które Urząd Pracy złożył aplikację w roku 2014 to jest prawie 

9 mln zł, w 2013 prawie 6 mln zł, w sumie przyrost o 3,1 mln zł, to jest bardzo dużo w skali roku. 

To są środki, których nie umiem sobie w tej chwili nawet wyobrazić. Myślę, że w tym roku środki 

nie będę mniejsze, dlatego, że proszę Państwa, tak, jak już tutaj Sławek wspomniał, rzeczywiście 

trzeba iść w nowe kierunki, nie mamy po prostu innego wyjścia. Stąd pojawiła się idea, aby na 

bazie ZSP Nr 1 powstało nowe techniku w zakresie kształcenia mechatroniki. Dlaczego proszę 

Państwa? Dlatego, że wszyscy sobie przypominają była to kiedyś szkoła, o której się mówiło 

techniku drzewne, praktycznie rzecz biorąc były próby, żeby zrobić nabór chociażby do tej klasy 

technikum, okazał się, że to jest po prostu niemożliwe. Na naszym rynku po prostu wielki zakład 

meblarski, który kiedyś istniał po prostu upadł, taka jest prawda, takie prawa rynku. Być może 

niektóre decyzje w tym zakresie były źle poczynione, dlatego, że jak Państwo sobie przypominają 

ten zakład był swego czego był Fabryki Mebli w Swarzędzu i praktycznie biorąc wyeksploatowali 

całkowicie, a później pozostawili na tym terenie funkcję małej spółeczki i to jest wszystko. 

Ale wracając do meritum sprawy, dlaczego mechatronik. Proszę Państwa, tak, jak mówimy, 

że kształcenia to jest jedna sprawa, ale drugą sprawą, wydaje mi się, że kluczową to, żeby po już 

wykształceniu tego ucznia on trafił do miejsca pracy, nie tylko na zasadzie takiej, że wykształcimy 

go i właściwie wypuszczamy i staje się osobą bezrobotną. Stąd też między innymi poprosiłem, 

żeby Dyrektorzy ZSP Nr 1 i Nr 2 przygotowali listy intencyjne, ja te listy od Dyrektorów 

przekazałem do PUP do Pana Dyrektora Fenglera, ale także rekomendowałem ze strony Starostwa, 

że to są szkoły, w których jest dobra kadra, potrafi dobrze przygotować w tym zakresie i oprócz 

tego poinformowałem, że w tym roku po raz pierwszy otwieramy kierunek kształcenia 
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technicznego w zakresie mechatroniki. To zostało wysłane wczoraj, także to jest sprawa po prostu 

bardzo aktualna. Nie ukrywam także, że podobną rekomendację, podobnej treści chciałbym wysłać 

do InvestPark, dlatego, że tereny, na których się rozbudowuje Volkswagen na terenie Wrześni, 

jest to właściwie strefa wałbrzyska. Także po prostu chcę także skierować bezpośrednio, ponieważ 

oni tym całym terenem zawiadują, więc chciałbym też wysłać po prostu w tym momencie do tej 

strefy, gdzie jest park wałbrzyski, żeby poinformować ich. Bo, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, 

że być może nie tylko powstanie tam Volkswagen, ale jeszcze inne zakłady, więc istotne by było, 

żeby taka informacja trafiała. Dlatego, że my możemy w pewnym zakresie o rynek pracy 

konkurować tu z Wrześnią, ale myślę, że Września nie jest w stanie obsadzić wszystkich miejsc 

pracy, które tam powstaną, stąd uważam, że z naszej strony muszą być wszystkie ruchy poczynione 

tak, żeby rzeczywiście to zaowocowało miejscami pracy, która kończy nasze szkoły. Zobaczymy, 

co nam Volkswagen odpowie na nasze pismo. W każdym bądź razie tutaj Zarząd też będzie na 

bieżąco monitorował sprawę w tym zakresie i tu by była możliwość wtedy pozyskania środków. 

Gdybyśmy o te środki aplikowali z jednej strony jako urząd pracy, z drugiej strony pracodawca, 

który tworzy te stanowiska plus szkoła, wydaje mi się, że w ramach tego można by pozyskać też 

środki chociażby na doposażenie sali szkolnych. W każdym razie takie próby będziemy czynili, 

czekamy po prostu na nowe rozdanie środków unijnych i zobaczymy, w jakim zakresie tam 

będziemy mogli aplikować. W każdym razie na bieżąco cały czas monitorujemy sytuację 

w zakresie właśnie tych środków, gdzie po nie można sięgnąć i w jakim zakresie, także tutaj 

właściwie można powiedzieć, że Pan Raś na bieżąco z Panią Patrycją pilnują tego i śledzą. Także 

jestem ciekaw, w jakim zakresie uda nam się sięgnąć po te pieniądze. A tu współpraca, jeśli chodzi 

o urząd pracy i szkoły, praktycznie jest omawiana na bieżąco, także to nie jest pozostawione, 

że każdy sobie jest pozostawiony, i urzędowi pracy. A z kolei, jeśli chodzi o dyrektorów szkół, 

nikomu nie zależy, żeby te osoby, które ukończyły szkoły przechodziły w stan bezrobocia, 

bo wiemy, czym najczęściej się to kończy, gdyż osoby, które bezpośrednio wchodzą w bezrobocie, 

one zostają już do końca życia bezrobotnymi i są na garnuszku najczęściej pomocy społecznej. 

Uważam, że chociażby te środki, które zostały tutaj pozyskane na staże one też są wydawane 

w sposób racjonalny, bo niekiedy, nie mówię, że w 100%, ale często też osoby, które były na stażu, 

które się po prostu sprawdziły wskutek różnych przesunięć, ktoś odchodzi, ktoś bierze urlop 

macierzyński, te osoby wchodzą automatycznie w te miejsca, nie są jak gdyby pozostawiane same 

sobie.  

 

Na obrady przyszedł Wicestarosta Mikołaj Szymczak. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo, 

czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie tej informacji? Nie widzę, dziękuję Panu 

Dyrektorowi za obszerną informację i przedstawienie. Dziękujemy bardzo.  

 

Ad. 2 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia zadań,  

na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2015 r. 

 

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

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo, otwieram 

dyskusję, czy są pytania? Nie widzę. Proszę Państwa, przechodzimy do zaopiniowania. 
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Kto z Państwa jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionej uchwały? Wszyscy, 

jednogłośnie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 7 radnych głosowało „za”. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - przedkładam do 

rozpatrzenia projekt 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 podwyższonego kapitału zakładowego 

wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów 

w Spółce. 

 

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

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo, otwieram 

dyskusję, proszę bardzo Pan Wąsiewski.  

 

Radny S. Wąsiewski – Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, nie chciałbym rozwijać za dużo 

tej dyskusji, ale okres zapadalności środków z wyemitowanych obligacji, co kwartał rozumiem? 

Czyli te 325.000 zł będzie się powtarzać razy 4 i ile lat? 8 lat. Jedno tylko zdanie, wiem, że kiedyś 

dyskusja przyjdzie, bo uzasadnienie to wszyscy wiemy, że sytuacja, że trzeba leczyć, że nie płacą, 

ale moim musi być pokazana perspektywa wyjście z tej sytuacji, bo nie wyobrażam sobie, 

żeby powiat cały czas finansował Szpital. Nie jest w stanie, bo słuchajcie, ani inwestycje drogowe, 

ani inwestycje w oświacie, ani zadania, które rzeczywiście stoją przed samorządem powiatowym 

bezpieczeństwo, nie tylko to zdrowotne, ale inne, nie będzie w stanie mogło być realizowane, 

bo zabraknie środków. Ja powiem szczerze, że Zarząd musi Prezesa zobowiązać, żeby on 

przygotował analizę, z której to wynikałoby, jaki stan obecnie jest, jakie przedsięwzięcia trzeba 

zrobić, ale nie na zasadzie, że zatrudnię ginekologa to wzrośnie mi liczba urodzeń. Ja takie zdanie 

nie rozumiem, ginekolog przyczynił się do wzrostu liczby urodzeń, takiej analizy to ja nie 

przyjmuję. To powinno być pokazane, ile jest osób, ile w związku z tym, że nie ma zatrudnionego 

ginekologa wyjeżdża do innych szpitali, w związku, jak zatrudnimy to to czy tamto, ale to musi być 

policzalne, my musimy widzieć, że możemy na przykład dofinansować rok, dwa, ale gdzieś ten 

kraniec się kończy. Natomiast w tej sytuacji, jakiej jest, że to jest tak, że co kwartał właśnie taką 

uchwałę będziemy podejmować, środki będą z naszej strony asygnowane, bo jak poświadczyliśmy, 

czy poręczyliśmy obligacje, to praktycznie my musimy to spłacać. W związku z tym w placówce 

naprawdę muszą jakieś perspektywy być pokazane, może nie ciągu pół roku, bo to jest niemożliwe, 

ale w jakimś okresie czasu, że jest szansa na bilansowanie tej placówki. Też nie chciałbym odbijać 

piłeczki, że ona się nie zbilansuje, bo z NFZ stawka jest, co raz mniejsza, to zawsze było. Nigdy nie 

będzie tak, że skoro tak, to być może trzeba stron dochodową czy przychodową trochę inaczej 

obejrzeć, być może na stronę wydatkową też inaczej popatrzeć i próbować zbilansować. Ja nie 

chciałbym się wymądrzać, ale za naszej kadencji, pamiętacie przynajmniej Ci Państwo, 

którzy byliście radnymi, my mieliśmy przygotowaną analizę przez firmę zewnętrzną, to było zaraz 

po emisji obligacji. Tam rzeczywiście było wszystko wyliczone, pokazane, w którym kierunku 

powinniśmy iść, w co inwestować i w którym okresie czasu mamy efekt taki pozytywny. Być może 

teraz tez jest, ja może czegoś nie wiem do końca, ale jeśli nie ma, to my na pewno bezwiednie nie 

powinniśmy co kwartał przyjmować i w następnym roku znowu, i w następnym znowu, bo to tak 

nie powinno działać.   
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Radny W. Kwaśniewski – ja nie tyle, co do uchwały, bo wiadomo, że uchwałę, prawdopodobnie, 

tak czy inaczej będziemy musieli podjąć, ale ja chciałem przy tej okazji do informacji, którą mamy 

w materiałach sesyjnych i tu jest informacja adresowana na Pana Przewodniczącego Rady, popisana 

przez chyba Prezesa Zarządu. Ja nie wiem, jakie pytania zadał Prezesowi Zarządu Pan 

Przewodniczący Rady, ale z tych odpowiedzi nic nie wynika, bo odpowiedzi są, moim zdaniem, 

suche, bez żadnego komentarza. Natomiast połowa tej informacji poświęcona jest, być może 

sprawie bardzo ważnej i też kosztownej, sporowi zbiorowemu z organizacjami związkowymi, 

bo z tej informacji dowiedziałem się, że Pan Prezesa raz w tygodniu prowadzi negocjacje. Chciałem 

zadać jeszcze przy tej okazji pytanie, czy ten obiekt belwederek został już zbyty czy nie? 

Jak wygląda sytuacja, bo tą są też pieniądze, który podobno miały wpłynąć na konto Szpitala. 

Dziękuję.  

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, tu odpowiedzi nie 

mam jakby na całość pytania Pana radnego, natomiast nie doszło na razie do sprzedaży. Były próby 

i nie ma takich oferentów, którzy by zadawalali i Szpital i nas, czyli chcących zapłacić 

przynajmniej tę kwotę, na jaką zostały te dwie działki wycenione. Ostatnio Prezes chyba się 

zastanawiał, czy jednak nie sprzedawać ich pojedynczo. Także nadal będzie działania w tym 

kierunku podnosił. 

 

Radny W. Kwaśniewski – przepraszam, ale zapomniałem zadać jeszcze jedna pytanie, 

Pan Starosta na którejś sesji wspomniał, że Zarząd zajmował się wykonawstwa w Szpitalu, 

końcowych rozliczeń. Czy ja mógłbym prosić o informację, jak to zostało załatwione? Bo chodziło 

o kary umowne naliczone w jedną i drugą stroną i odstępnie o dalszej części inwestycji.  

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – Zarząd Szpitala oraz wykonawca zdali się na firmę negocjatorską 

i wynegocjowano w sumie odstąpienie ze strony Szpitala o kary umowne za opóźnienia, natomiast 

firma zgodziła się nie żądać tej kwoty za odstąpienie od ostatniego etapu, czyli zbilansowało się na 

zero, na około 6 mln zł cała inwestycja została zamknięta, te pozostałe 2 mln zł będą na 

dostosowanie pozostałych oddziałów do warunków, jakie mają spełniać po 2016 roku. 

 

Radny W. Kwaśniewski – w rozliczeniach było bez żadnych dopłat, bez niczego, do zera? 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – tak, do zera, z tymże, że, dzisiaj minął rok, w ubiegłym roku 

robili długo poprawki, bo firma nie była solidna, odbiory, strażacy coś znajdowali, a jeszcze to, 

jeszcze to i bardzo dług to trwało, ale byliśmy na otwarciu, także już funkcjonuje, Bogu dzięki.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo, czy są 

jeszcze pytania? Nie widzę. Wobec tego, przechodzimy do zaopiniowania. Kto z Państwa jest „za” 

pozytywnym zaopiniowaniem powyższej uchwały? 7 osób.  

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 7 radnych głosowało „za”. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę w sprawie 

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

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił projekt uchwały.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo, czy są 

pytania? Proszę Pan Kwaśniewski.  

 

Radny W. Kwaśniewski – jedna uwaga, bo to pociągnięcie ze schetynówką, Panie Skarbniku, 

powoduje to, że nam rośnie kwota długu przewidywana na koniec roku z 12,919 mln do 

14,103 mln, czyli o 1,2 mln to jest około 10%. Nie ma siły trzeba pieniądze, które na 

„schetynówkę” dostaliśmy wykorzystać i środki muszą być własne. Pytanie moje brzmi zupełnie 

inaczej, Panie Skarbniku, ile jeszcze możemy zaciągnąć kredytu, żeby zatrzymać wskaźniki? 

Jaką mamy moc kredytową na moc dzisiejszy? Dziękuję.  

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – cały czas słucham i nie wiem, co mam odpowiadać, 

bo tak naprawdę jakbyśmy się odnieśli do starej ustawy o finansach publicznych to mówiło się tam, 

że nie można przekroczyć progu 60% zadłużenia w stosunku do dochodów. Jeżeli ten budżet 

zrealizujemy tak jak on tu dzisiaj wygląda to ten poziom zadłużenia, dobrą kwotę Pan podał, 

14.106.532 zł to wyniesie 20% dochodów. Jak się porównamy z innymi powiatami, wokół tych 

tutaj najbliższych, to będziemy na takim poziomie jednym z niższych. Natomiast, co do pytania ile 

jeszcze możemy środków zaciągnąć, czy pożyczyć to sprawa jest o wiele trudniejsza do takiego 

prostego odpowiedzenia, bo to jest powiązane z poziomem dochodów bieżących i z poziomem 

wydatków bieżących. Cały problem polega na tym, że musimy trzymać takie wartości dochodów 

i wydatków, jak są tutaj w WPF-ie.  

 

Radny W. Kwaśniewski – jakie tam mamy luzy jeszcze, na Pana wyczucie? 1 mln zł, 1,5 mln zł, 

2 mln zł? 

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – ja bym tutaj nie chciał podawać, ale ten 1,2,3 mln zł 

mamy.  

 

Radny W. Kwaśniewski – czy starczy na meble do DPS-u? 

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – ja uważam, że musi starczyć. 

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – spróbuję odpowiedzieć, bo oczywiście ten kredyt tak wysoki 

w bieżącym roku był przewidziany właśnie w związku z tą wielką inwestycją naszą. 

Tak, jak w tamtej kadencji największą były wiadukty, tak w tej być nie będzie największą, ale taką 

kubaturową, to właśnie DPS w Kotlinie. Nie mieliśmy środków na tą inwestycję, oczywiście 

pukaliśmy wszędzie, gdzie było można pukać. Natomiast już coś tam pozyskaliśmy, bo ponad 

milion złotych w ubiegłym roku z tzw. „funduszy norweskich”, z EOG, jest na dobrej drodze 

pozyskanie 1,2 mln zł z PFRON na tą inwestycję. Tu kredyt, jeżeli to pozyskamy, a jestem już na 

99% już pewien, że tak, to ten kredyt będzie mniejszy. Dalej staramy się, nie ukrywamy tego, 

o dotację z rezerwy Prezesa Rady Ministrów i mam nadzieję na któryś milion, mimo wszystko, 

pomimo, że to już tam Pan Mirek Drzazga tą prowadzi sprawę, jeździ do Ministrów, jestem tutaj też 

optymistą, może bardziej umiarkowanym niż przy środkach PFRON. Mamy szansę na środki 

z WRPO z poprzedniego rozdania, gdzie Marszałek chce po prostu wydać resztę pieniędzy, byliśmy 

1 z 13 samorządów, które aplikowały o te środki i aplikowaliśmy o najwięcej. Jeżeli to wszystko 

poskładamy, jeżeli to wyjdzie na 50 %, bo teraz chce być pesymistą, to oczywiście nasze 

możliwości zaciągania kredytu się zwiększą od razu o te 3-4 mln zł.  

 

Radny S. Wąsiewski – akurat, żeby odbudować pałac w Kotlinie.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo. 

Czy jeszcze są pytania do Pana Skarbnika? Nie widzę, wobec tego, proszę Państwa, przystępujemy 

do zaopiniowania uchwały. Kto z Państwa jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015-2024? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo.  

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 7 radnych głosowało „za”. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke - przedkładam do 

zaopiniowania projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 

2015 r. 

 

Skarbnik Powiatu, p. Jacek Jędrzejak – omówił projekt uchwały.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – dziękuję bardzo, proszę 

bardzo, czy są pytania do Pana Skarbnika? Nie widzę. Wobec tego, proszę Państwa, kto z Państwa 

jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem zmian w budżecie? Jednogłośnie, dziękuję uprzejmie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Budżetu i Rozwoju, 7 radnych głosowało „za”. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – czy jeszcze są jakieś 

pytania?  

 

Radny W. Kwaśniewski – Pani Przewodnicząca, ja mam propozycję, ze względu na to, 

że w trakcie największa inwestycja, chciałbym ją obejrzeć, jak roboty idą. W związku z tym 

miałbym propozycję, żeby następne posiedzenie Komisji było dwuczęściowe, być może przed 

Komisją o godz. 12:00, na przykład, byśmy się spotkali na obiekcie w Kotlinie i oglądnęli sobie, 

jak to wszystko idzie, a potem przyjechali do Jarocina i odbyli normalną Komisję lub pozostawiam 

Pani Przewodniczącej inaczej. Wolałbym oficjalnie zlustrować w połowie budowy tą budowę, 

oczywiście, jeżeli Państwo się zgodzicie.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – myślę, że warto.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu – ale później, dlatego niektóre osoby dojeżdżają 

i będzie problem.  

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta – ja bym miał techniczną uwagę, żeby odwrócić najpierw tutaj 

zrobić, później pojechać, bo Szanowni Państwo, ja dzisiaj jadąc z Kotlina musiałem wstąpić do 

domu wyczyścić spodnie i buty. Jednak to jest budowa. 

 

Radny T. Grobelny – ale w maju mamy z kolei „Informację o stanie inwestycji pn. „Przebudowa, 

rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianami sposobu użytkowania budynku w Kotlinie na potrzeby 

DPS” 
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Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju p. Janina Nicke – to na miesiąc maj 

zaplanujemy, to dobrze, to w miesiącu maju, po komisji.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu 

i Rozwoju p. Janina Nicke zamknęła obrady.  

 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

           
Janina Nicke 

 

Protokołowała: 

K. Józefiak 

 


