
Protokół Nr 23/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 18 maja 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 18 maja 2015 r. został ustalony wcześniej przez 

p. Starostę. Z uwagi na rezygnację Członka Zarządu Teodora Grobelnego, w obradach 

wzięło udział czterech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu 

uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Grzegorz Maćkowiak - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie, 

4. Kazimierz Pietras  - Kierownik Referatu Komunikacji, 

5. Krzysztof Sobczak - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

6. Hubert Olejniczak - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa. 

 

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich 

przybyłych.  

 

Ad. pkt. 2 

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść  

do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, 

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, następnie przystąpiono do 

jego realizacji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 22/15 z posiedzenia w dniu 29.04.2015 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr 

ZSS.3101.9.2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

5. Omówienie zagadnień dotyczących Ustawy o publicznym transporcie drogowym- 

wyzwaniach organizacyjnych i finansowych dla powiatu. 

6. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-

NG.3026.5.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 



7. Rozpatrzenie wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nr L.Dz. OIZ-PC-

0178-40/15 w sprawie współuczestnictwa w realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie” poprzez zakup 

części wyposażenia zarówno kwaterunkowego jak i łączności. 

8. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

ZK.0023.5.2015.CB w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

9. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.4.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

10. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

nr A.4233.31.2015.RK w sprawie przyznania środków finansowych na opłacenie 

transportu młodzieży na XV Wielkopolskie Dni - Stop Uzależnieniom.  

11. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.16.2015.BK3  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.18.2015.BK3  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

13. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4372.1.2015.KK  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

14. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr FN.042.1. 

5.2015.B.K. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

15. Rozpatrzenie pisma Prezesa Zarządu Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie nr 

JS/120/04/2015 w sprawie partycypacji w kosztach Pikniku Rodzinnego z okazji 25-

lecia samorządności. 

16. Rozpatrzenie pisma Pani Anny Wachowiak- Rybarczyk reprezentującej firmę AWR 

Promotion w sprawie dofinansowania projektu „Nowe życie golińskiej snutki”. 

17. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.8031.7. 

2015.BK3 w sprawie zmiany harmonogramu dyżuru aptek. 

18. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.19.2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

19. Rozpatrzenia pisma Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr R-DP.3000. 

02.2015.WR w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

20. Przyjęcie do budżetu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 

125.2015.4 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 

dwie uczennice szkół ponadgimnazjalnych. 



21. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Wielkopolskiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Poznaniu nr PRIM-414.33/15 oraz Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr TUW.621.P.II.1.2015 na wniosek Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-BR.0014.2.2015.PA w sprawie 

umocnienia brzegów lewej strony koryta rzeki Prosny w miejscowości Komorze 

Przybysławskie. 

22. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie Statutu 

Powiatu Jarocińskiego. 

23. Przyjęcie do wiadomości Apelu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jarocinie, 

wystosowanego do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przywrócenie linii 

kolejowej na trasie Jarocin- Września- Gniezno. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2015 rok.  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu 

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie zmieniającego uchwałę 

nr 67/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości 

kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie podania do 

publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1, pkt 2 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

29. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2015-2024. 

30. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

31. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 22/15 z posiedzenia w dniu 29.04.2015 r.. 

Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu? 



 

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, oraz Z. Kuzdżał zatwierdził jego treść.  

 

Ad. pkt 4. 

Na posiedzenie Zarządu przybył Grzegorz Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych 

w Jarocinie, który przedstawił pismo nr ZSS.3101.9.2015 r. w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr1 do protokołu.  

 

Wyjaśnił, że prosi o dodatkowe środki w kwocie 15 000,00 zł oraz przeniesienie 

oszczędności w kwocie 4 000,00 zł na okablowanie sieci komputerowej i zakup urządzeń 

otwartych sieci, a także na zakup urządzeń do wykonania kopii i nośników danych. Wyjaśnił, 

że powyższe zmiany są wynikiem przeprowadzenia audytu sprzętu komputerowego  

w szkole i stwierdzenia braku odpowiednich zabezpieczeń danych gromadzonych  

i przechowywanych w jednostce. Dodał, że szkoła przeznaczyła już na to zadanie 3 000,00 

zł, kolejne 4 000,00 uda się wygospodarować w ramach oszczędności a do realizacji całego 

zadania brakuje jeszcze ok 15 tys. zł.  

 

Skarbnik zaproponował, aby środki przesunąć w ramach budżetu szkoły. Zaproponował 

następujące przeniesienie środków: z rozdz. 80102 par. 4040- 810,00 zł, rozdz. 80134 par. 

4040- 558,00 zł oraz z rozdz. 80111 par. 4040- 4893,00, par. 4010- 12 739,00 zł. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał 

przyjął propozycję Skarbnika, co do podziału środków. 

 

Ad. pkt 5. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał zapoznał się  

z informacjami przygotowanymi przez Kazimierza Pietrasa Kierownika Referatu 

Komunikacji w sprawie Ustawy o publicznym transporcie drogowym- wyzwaniach 

organizacyjnych i finansowych dla powiatu. Zarząd wstępnie omówił powyższe 

zagadnienia. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 



Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.5.2015.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Krzysztof Sobczak- Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśnił, 

że z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisaniem umowy nastąpiło 

zakończenie 3- letniego zadania pod nazwą „Budowa baz danych mapy zasadniczej dla 

miasta Jarocina oraz Żerkowa”. Było to zadanie ujęte w WPF na lata 2013-2015.  

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego, powstały oszczędności w kwocie 

52 830,00 zł, które wraz z pozostałą dotacją Wojewody w wysokości 27 934,00 zł Dyrektor 

prosi o przekazanie na zadania pod nazwą „Budowa baz danych mapy zasadniczej dla miasta 

Jarocina”. Dzięki takim działaniom, na mocy Zarządzenia Starosty, będzie można powołać 

Miasto Żerków i Jarocin jako kompletne bazy danych wynikające z prawa geodezyjnego  

i kartograficznego. Skutkiem tego będzie możliwość wypracowania wyższego dochodu dla 

powiatu z 10,00 zł/ ha na 65,00 zł/ha.  

 

Skarbnik zauważył, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd rozdysponował kwotę 4 744,00 zł 

dla ZSP nr 1 w Jarocinie, w związku z powyższym kwota, którą można przeznaczyć na 

budowę baz danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina wyniesie z budżetu powiatu 

48 086,00 zł a z dotacji Wojewody 27 934,00 zł. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał wyraził 

zgodę na wnioskowane zmiany, uwzględniając sugestię Skarbnika. 

 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu nr 

L. Dz. OIZ-PC-0178-40/15 w sprawie współuczestnictwa w realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie” 

poprzez zakup części wyposażenia zarówno kwaterunkowego jak i łączności.  

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 



W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, 

zdecydował, że w roku bieżącym nie posiada środków na wsparcie budowy nowej siedziby 

Komendy. Zarząd zauważył, że na jednym z wcześniejszych posiedzeń wyraził zgodę na 

dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w kwocie 45 000,00 zł.  

 

Ad. pkt 8. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-ZK.0023. 

5.2015.CB w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Hubert Olejniczak Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa wyjaśnił, że 

Ochotnicza Straż Pożarna w Komorzu Przybysławskim złożyła wniosek o przyznanie kwoty 

6 000,00 zł na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla magazynu 

przeciwpowodziowego przy OSP. Kierownik przypomniał, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 

30 marca br. wyraził zgodę na dofinansowanie w połowie tego zadania (tj. w kwocie 

6 000,00 zł), pod warunkiem pozyskania przez OSP reszty środków.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz  

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla OSP  

w Komorzu Przybysławskim. Środki będą pochodziły z rozdz. 71095 par. 0690. 

 

Ad. pkt 9. 

Hubert Olejniczak przedstawił pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.4.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Referat prosi o przeniesienie zaoszczędzonych środków w kwocie 4 009,00 zł  

z zakupu oprogramowania serwerowego na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup 

bezpiecznych, bezprzewodowych punktów dostępnych do Internetu w pomieszczeniach nr 30 

i Biurze Obsługi Klienta. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, bez uwag wyraził 

zgodę na zamiany zaproponowane w piśmie. 

 



Ad. pkt 10. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr A.4233.31.2015.RK w sprawie przyznania 

środków finansowych na opłacenie transportu młodzieży na XV Wielkopolskie Dni - 

Stop Uzależnieniom. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Dyrekcja ZSP nr 1 w Jarocinie, zwróciła się z prośbą o przyznanie kwoty 400,00 zł. 

Wielkopolskie Dni- Stop Uzależnieniom odbędą się w Pleszewie w dniu 1 czerwca br. 

 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga zaproponował, aby przyznać wnioskowaną kwotę,  

a środki będą zrealizowane „ze zdrowia”. 

  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez 

uwag zgodził się z propozycją Pana Drzazgi.   

 

Ad. pkt 11.  

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.16.2015.BK3 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Wydział zwrócił się z prośbą o przeniesienie środków z rozdz. 92195 „Kulura” par. 4300  

w kwocie 1 230,00 zł  do rozdziału 63095 Turystyka pra. 4300 w celu zapłaty za utrzymanie 

domeny www.szlaknapoleona.pl oraz przestrzeni serwerowej w roku 2015. Domena 

powstała w ramach realizacji projektu „Z Napoleonem do Wielkopolski- promocja walorów 

turystycznych i kulturowych południowo- zachodniej Wielkopolski”. 

 

Ad. pkt. 12 

W kolejnym punkcie Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zwrócił się z pismem  

w sprawie zwiększenia planu finansowego w kwocie 5 000,00 zł w rozdziale 63095 par. 

4170. Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie badań potencjału turystycznego 

powiatu jarocińskiego. Będzie to kompleksowe opracowanie, obejmujące atrakcje 

turystyczne na terenie całego powiatu. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 



W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Środki będą pochodziły z rozdziału 

75020 par. 4010. 

 

Ad. pkt 13. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.4372.1.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

  

Zmiany dotyczą przeniesienia środków z rozdziału 80195 par. 4010 do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, przyznane jako Nagrody Starosty Powiatu 

Jarocińskiego dla Dyrekcji tej szkoły. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

 oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 14. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił pismo Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych nr FN.042.1.5.2015.B.K. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że konieczne jest dokonanie zmian w planie wydatków związanych z projektem 

„Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu 

Jarocińskiego”, z uwagi na przeniesienia środków na składki na Fundusz Pracy. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz  

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 15. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Prezesa Zarządu Jarocin Sport Sp. z o.o.  

w Jarocinie nr JS/120/04/2015 w sprawie partycypacji w kosztach Pikniku Rodzinnego 

z okazji 25-lecia samorządności. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 



Impreza odbędzie się 31 maja na terenie obiektów sportowych w Spółce Jarocin Sport. Koszt 

całego przedsięwzięcia jest sporym wydatkiem dla Spółki, dlatego Prezes zwrócił się  

z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 15 000,00 zł. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd 3 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga) oraz  

1 „wstrzymujący” (Z. Kuzdżał), wyraził zgodę na dofinansowanie Pikniku Rodzinnego  

w kwocie 15 000,00 zł.  

 

Ad. pkt 16. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Pani Anny Wachowiak- Rybarczyk 

reprezentującej firm ę AWR Promotion w sprawie dofinansowania projektu „Nowe 

życie golińskiej snutki”.  

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Założeniem projektu jest popularyzacja snutek golińskich uznawanych za najefektowniejszy 

haft Wielkopolski, a także miejsc związanych ze snutkami. Wstępny kosztorys projektu 

opiewa na kwotę 43 050,00 zł, z czego13 500,00 zł to wartość prac, które członkowie 

Stowarzyszenia Nasz Czas, wykonają w ramach wolontariatu. Ponadto pozyskano kwotę 

10 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego brakuje jeszcze kwoty 18 500,00 zł. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

oraz Z. Kuzdżał, negatywnie rozpatrzył pismo firmy AWR Promotion.   

 

Ad. pkt 17. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał zatwierdził zmianę 

harmonogramu dyżuru aptek na terenie miasta Jarocina. Zmiana jest spowodowana 

otwarciem nowej „Apteki Stylowej 2 Jarocin” i przejęciem przez nią dyżuru za „Aptekę 

Stylowa 1” w dniach 20-26.07.2015 oraz 28.12.2015-03.01.2016.  

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. pkt 18. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.19.2015 r. w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r.   



Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 30 000,00 zł pochodzącą  

z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015- asystent rodzinny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej. W celu zabezpieczenia wkładu własnego PCPR prosi o przeniesienie 

środków z rozdz. 85218 par. 4010 w kwocie 4 500,00 zł do rozdz. 85204 par. 4010 na 

wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

Skarbnik zauważył, że nie ma dokumentu potwierdzającego otrzymanie kwoty 30 000,00 zł 

w związku z powyższym zaproponował, aby przenieść środki będące wkładem własnym 

PCPR, a zwiększenie budżetu o kwotę 30 000,00 zł nastąpi po otrzymaniu dokumentu 

potwierdzającego przyznanie środków. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, oraz Z. Kuzdżał zgodził 

się z propozycją Skarbnika. Zarząd wyraził zgodę na przeniesienie kwoty 4 500,00 zł między 

rozdziałami. 

 

Ad. pkt 19. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr R-

DP.3000.02.2015.WR w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Referat Dróg zwrócił się prośbą o zmniejszenie środków w poszczególnych paragrafach 

przedstawionych w piśmie na łączną kwotę 205 510,00 zł, i przeniesienie jej do par. 4300. 

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz  

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 20. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie przyjął 

do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.125.2015.4  

z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dwie uczennice 



szkół ponadgimnazjalnych. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 851, rozdziale 

85156, par. 2110, o kwotę 1 124,00 zł. Dotacja zostanie przekazana po połowie do Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie oraz Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. pkt 21. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, 

jednogłośnie, bez uwag zapoznali się z odpowiedziami Wielkopolskiego Zarządu 

Melioracji i Urz ądzeń Wodnych w Poznaniu nr PRIM-414.33/15 oraz Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr TUW.621.P.II.1.2015 na wniosek Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-BR.0014.2.2015.PA w sprawie umocnienia 

brzegów lewej strony koryta rzeki Prosny w miejscowości Komorze Przybysławskie. 

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt 22. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Obowiązujący dotychczas Statut wymaga aktualizacji w związku z koniecznością 

dostosowania go do znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. 

 

Zarząd jednogłośnie, bez uwag, w czteroosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał), zatwierdził przedłożony projekt uchwały uchwały. 

 

Ad. pkt 23. 

Zarząd zapoznał się z Apelem Powiatowej Rady Rynku Pracy w Jarocinie, 

wystosowanym do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przywrócenie linii 

kolejowej na trasie Jarocin- Września- Gniezno. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 



Sekretarz wyjaśnił, że Powiatowa Rada Rynku Pracy, po konsultacjach z osobami 

dojeżdżającymi do pracy i szkół, w których kursowały pociągi na omawianej trasie, zwróciła 

się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przywrócenie linii kolejowej na trasie 

Jarocin- Września- Gniezno. Rada uważa, że działania podjęte w celu likwidacji kursu 

Jarocin- Gniezno przez Wrześnię były zbyt pośpieszne i nie uwzględniały, że w najbliższym 

czasie we Wrześni może powstać zakład pracy, dający szansę zatrudnienia wielu osobom. 

Sekretarz zaproponował, aby Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Apel o przywrócenie tej linii 

kolejowej. W tym celu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego- Apel 

Rady Powiatu Jarocińskiego w przywrócenie linii kolejowej na trasie Jarocin- 

Września- Gniezno. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Zarząd, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał wyraził 

zgodę na przedłożenie Radzie Powiatu Apelu o przywrócenie linii kolejowej na trasie 

Jarocin- Września- Gniezno i zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 24. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że zmiany zawarte w uchwale zostały zatwierdzone przez Zarząd na 

dzisiejszym posiedzeniu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, bez uwag podjął 

uchwałę. 

 

Ad. pkt 25. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 



Jest to uchwała proceduralna do podjętej w poprzednim punkcie uchwały w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2015 t. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał bez uwag, podjął 

uchwałę. 

 

Ad. pkt 26. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.  

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz  

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 27. 

Skarbnik omówił projekt  uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie zmieniający uchwałę nr 

67/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości 

kwartalnej informacji o wykonaniu bud żetu jednostki samorządu terytorialnego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

 

Skarbnik wyjaśnił, że z uwagi na przesłaną korektę sprawozdania finansowego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Jarocinie, zachodzi konieczność zmiany kwartalnej informacji o wykonaniu 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz  

Z. Kuzdżał, podjął przedstawioną uchwałę. 

 

Ad. pkt 28. 

Skarbnik przedstawił do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust. 

1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Jest to roczna informacja dotycząca wykonania budżetu za 2014 rok.  

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, bez 

uwag, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 29. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2015-2024.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do powyższej uchwały. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, bez 

uwag zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 30. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Zmiany zawarte w uchwale zostały zatwierdzone przez Zarząd na obecnym oraz poprzednim 

posiedzeniu. 

 

Członkowie Zarządu, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał bez 

uwag zatwierdził przedstawiony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 31. 

W sprawach bieżących: 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

 

 



Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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