
Protokół Nr 24/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 26 maja 2015 r.  

 

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

p. Starostę. 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, 

 

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. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.8.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

4. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. 

5. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

6. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.8.2015.FK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 



Z uwagi na podpisanie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Jarocińskim 

umowy o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w obiektach służących 

rehabilitacji w ramach inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania budynku socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej”, Referat Inwestycji zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów oraz 

wydatków o kwotę 1 304 650,00 zł.  

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 4. i pkt. 5 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024 oraz do projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Autopoprawki są wynikiem wprowadzenia dochodów oraz wydatków w kwocie 

1 304 650,00 zł na roboty budowlane w obiektach służących rehabilitacji w ramach 

inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”. 

 

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

przedłożone autopoprawki. 

 

Ad. pkt 6. 

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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