
Protokół Nr 40/15

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie

w dniu 03 listopada 2015 r. 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 03 listopada 2015 r. został ustalony wcześniej

przez  p.  Starostę.  W  obradach  wzięło  udział  czterech  Członków  Zarządu  zgodnie  

z listą obecności.  Na posiedzeniu  nieobecny był  Członek Zarządu Przemysław Franczak.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu,

2. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,

3. Piotr Banaszak - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych,

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 Dróg Powiatowych z dn. 30.10.15 r. w sprawie zmian 

w planie finansowym na 2015 r.

4. Rozpatrzenie  pisma  firmy  DOMREL  Biuro  Usług  Inwestycyjnych  Sp.  z  o.o.  

nr P/EWD/P/AW/266/15 w sprawie zawarcia Porozumienia na wykorzystanie dróg

powiatowych. 

5. Rozpatrzenie  interpelacji  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Jana  Szczerbania  

w sprawie ustawienia znaku drogowego przy przejściu dla pieszych w miejscowości

Zalesie. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży

ciągnika rolniczego kołowego, głowicy do ścinania poboczy, pogłębiarki (odmularki)



do  rowów,  frezowarki  do  niwelowania  pni,  kosiarki  wysięgnikowej,  ładowacza

czołowego w trybie drugiego pisemnego przetargu ofertowego.

7. Rozpatrzenie  pisma  Referatu  Organizacyjnego  i  Bezpieczeństwa  nr  A-

OB.3026.16.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

8. Rozpatrzenie  pisma  Referatu  Organizacyjnego  i  Bezpieczeństwa  nr  A-

ZK.023.12.2015.KR  w  sprawie  udziału  w  finansowaniu  budowy  bazy  LPR  dla

śmigłowca ratownictwa medycznego w Michałkowie. 

9. Rozpatrzenie  pisma  Referatu  Komunikacji  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

wykorzystanie  garażu  przy  ul.  Zacisznej  1  lub  innej  nieruchomości  będącej  

w zasobach powiatu celem przechowywania pojazdu Fiat 126 P.

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

NG.3026.13.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

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

NG.3026.15.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

12. Rozpatrzenie pisma Pani Grażyny Kądziela Prezesa Zarządu „Euro Kredyt” Sp. z o.o.

w sprawie przedłużenia umowy najmu.

13. Rozpatrzenie  pisma  Biura  Promocji  nr  A-PR.3026.7.2015.ZP  w  sprawie  zmian  

w planie finansowym na 2015 r.

14. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w  sprawie

nieodpłatnego przekazania umundurowania.

15. Rozpatrzenie  wniosku  MTB  Team  w  Żerkowie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

rezygnację z przyznanej dotacji.

16. Zapoznanie  się  z  projektem  uchwały  Rady  Powiatu  Jarocińskiego  w  sprawie

określenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  z  terenu  powiatu

jarocińskiego oraz harmonogramu tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych  

z terenu miasta Jarocin. 

17. Przyjęcie  do  budżetu  powiatu  dotacji  od  Wojewody  Wielkopolskiego  nr  FB-

I.3111.421.2015.5  na  sfinansowanie  remontu  toalet  w  Powiatowym  Ośrodku

Wsparcia przy PCPR w Jarocinie.

18. Rozpatrzenie  pisma Wydziału  Oświaty nr O.3026.39.2015.BK3 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r.



19. Przyjęcie  do  budżetu  powiatu  dotacji  od  wojewody  Wielkopolskiego  znak  FB-

I.3111.127.2015.8 na  wyposażenie  szkół  w podręczniki,  materiały edukacyjne  lub

materiały ćwiczeniowe. 

20. Rozpatrzenie  pisma  Wydziału  Oświaty  nr  O.3026.38.2015.KK w sprawie  zmian  

w planie finansowym na 2015 r.

21. Rozpatrzenie  pisma  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Jarocinie  

nr ZSS.3101.14.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

22. Rozpatrzenie  pisma  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Jarocinie  

nr ZSS.3101.13.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

23. Rozpatrzenie  pisma  Poradni  Psychologiczno-  Pedagogicznej  w  Jarocinie  nr  P.P-

P.330.32.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

24. Rozpatrzenie  pisma  Dyrektora  Domu  Wsparcia  Dziecka  i  Rodziny  Domostwo  

w Górze nr 032/23/2015 w sprawie rozdysponowania otrzymanej darowizny.

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

nr G.K.3121.17.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

26. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.427.2015.2  na  dofinansowanie  bieżącej  działalności  Domu  Pomocy

Społecznej w Zakrzewie.

27. Rozpatrzenie  pisma  Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej  nr  DPS-III/0303/45/15  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

28. Rozpatrzenie  pisma  Dyrektora  Domu Pomocy Społecznej  nr  DPS-III/0303/46/15  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

29. Przyjęcie  do  budżetu  powiatu  dotacji  od  Wojewody  Wielkopolskiego  nr  FB-

I.3111.420.2015.9  na  dofinansowanie  działalności  zespołów  do  spraw  orzekania  

o niepełnosprawności.

30. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

nr FN.3011.45.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

31. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie

nr FN.3011.46.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

32. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.

38.2015.ZT w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

33. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.

39.2015.ZT w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.



34. Zmniejszenie  w  budżecie  powiatu  kwoty  dotacji  celowej  od  Wojewody

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2015.2 w celu dostosowania poziomu środków do

zakresu realizowanych zadań.

35. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.

44.2015.ZT w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

36. Rozpatrzenie  wniosku  Komisji  Zdrowia  i  Spraw  Społecznych  nr  A-OB-

BR.0014.16.2015.PA  w  sprawie  rozważenia  możliwości  zakupu  i  zainstalowania

defibrylatorów  w  budynkach  szkół  ponadgimnazjalnych  i  w  budynku  Starostwa

Powiatowego. 

37. Rozpatrzenie  wniosku  Komisji  Zdrowia  i  Spraw  Społecznych  nr  A-OB-

BR.0014.17.2015.PA  w  sprawie  rozważenia  możliwości  utworzenia  gabinetów

stomatologicznych w placówkach szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jarocińskiego.

38. Rozpatrzenie  wniosku  Komisji  Zdrowia  i  Spraw  Społecznych  nr  A-OB-

BR.0014.18.2015.PA w sprawie  zwrócenia  się  do  Prezesa  Szpitala  Powiatowego  

w Jarocinie z pytaniem czy rozważa lub podjął starania mające na celu utworzenie

przy  szpitalu  poradni  zdrowia  psychicznego  dla  młodzieży  oraz  poradni

diabetologicznej.

39. Rozpatrzenie  wniosku  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Jarocińskiego  Jana

Szczerbania w sprawie sfinansowania Biegu Niepodległościowego.

40. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w sprawie  zmiany

planu  finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań

zleconych powiatowi na 2015 rok. 

41. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w sprawie  zmiany

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok.

42. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w  sprawie  zmian

budżetu powiatu na 2015 r.

43. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w sprawie  zmiany

planu  finansowego  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań

zleconych powiatowi na 2015 rok. 

44. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w sprawie  zmiany

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r.

45. Analiza wniosków do projektu budżetu powiatu na 2016 r.

46. Prace  nad  projektem budżetu  na  2016 rok  oraz  projektem Wieloletniej  Prognozy

Finansowej.



47. Sprawy bieżące.

Ad. pkt 3.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych z dn. 30.10.15 r. 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg wyjaśnił,  że prosi o przesunięcie oszczędności  

w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów- Panienka- granica powiatu”, w kwocie

20 000,00  zł  na  wykonanie  projektu  „Przebudowa  chodników  na  ul.  Malinowskiego  

i Podchorążych w Jarocinie”.

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

***

M.  Drzazga poprosił,  aby  zająć  się  tematem  wyrównania  parkingu  przy  Referacie

Komunikacji oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie. Z uwagi na wykonanie nowej

nawierzchni na ul. Zacisznej, powstał spad, który powoduje, że cały opad gromadzi się na

parkingu przed budynkiem Komunikacji i PUP. Parking należy wynieść do góry i wyrównać

z drogą, aby nie powstawały kałuże. Ponadto dodał, że należy wykonać parking przy Zespole

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, bo stan obecnego parkingu jest fatalny. 

Referat Dróg Powiatowych w Jarocinie przeanalizuje możliwości realizacji tych zadań.  

Ad. pkt 4.

Piotr Banaszak przedstawił pismo firmy DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

nr  P/EWD/P/AW/266/15  w  sprawie  zawarcia  Porozumienia  na  wykorzystanie  dróg

powiatowych.  

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Wyjaśnił, że firma Dormel wystąpiła w imieniu Inwestora EW Dobrzyca Sp. z o.o. z prośba

o zawarcie  Porozumienia  na wykorzystanie  dróg powiatowych  nr  4172P, 4174P, 4173P  



w związku z transportem materiałów oraz elementów ponadgabarytowych w celu budowy

„Zespołu Elektrowni Wiatrowych Dobrzyca  wraz z infrastrukturą techniczną”.  Kierownik

wyjaśnił,  że zdaniem radcy prawnego wskazane odcinki  są drogami publicznymi i  każdy

może z nich korzystać bez zawierania dodatkowego porozumienia. W przypadku przejazdów

ponadnormatywnych należy wystąpić do zarządcy drogi o wydanie stosownego zezwolenia.

Kierownik dodał, że planowana jest przebudowa dróg 4172P i 4173P, dlatego nie można

zagwarantować,  że  drogi  w  czasie  prowadzonej  przebudowy  będą  dostępne  

bez  ograniczeń.  Termin  przebudowy  jest  uzależniony  od  dotacji  zewnętrznych,  

o które wystąpiliśmy. W przypadku otrzymania dofinansowania, pierwszy etap przebudowy

zaplanowano na rok 2016.

Starosta zapytał czy można wystąpić z pismem, żeby w ramach rekompensaty za niszczenie

drogi Zakrzew- Galew, firma wyremontowała tę drogę.

Zdaniem  Kierownika  Banaszaka  ten  odcinek  nie  nadaje  się  do  remontu  tylko  wymaga

kompleksowej przebudowy.

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

zdecydował,  żeby Referat Dróg wystosował pismo do firmy Dormel informujące o braku

potrzeby zawierania dodatkowego porozumienia na korzystanie z dróg powiatowych. 

Ad. pkt 5.

Starosta przedłożył do  rozpatrzenia interpelację Przewodniczącego Rady Powiatu Jana

Szczerbania  w  sprawie  ustawienia  znaku  drogowego  przy  przejściu  dla  pieszych  

w miejscowości Zalesie.

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

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

zdecydował,  że sprawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Powiatową Komisję d/s

Zarządzania  Ruchem na  Drogach Powiatowych  i  Gminnych  na  najbliższym posiedzeniu.

Protokół z propozycją komisji zostanie przesłany oddzielnym pismem.  

Ad. pkt 6.



Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży

ciągnika rolniczego kołowego, głowicy do ścinania poboczy, pogłębiarki (odmularki) do

rowów, frezowarki do niwelowania pni, kosiarki wysięgnikowej, ładowacza czołowego 

w trybie drugiego pisemnego przetargu ofertowego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Sekretarz wyjaśnił,  że  do  pierwszego  przetargu,  którego  rozstrzygnięcie  odbyło  się  

23  października  2015  r.  nie  przystąpił  żaden  oferent,  dlatego  postępowanie  zostało

umorzone.  W  związku  z  powyższym  proponuje  się  ogłosić  kolejny  przetarg. Cena

wywoławcza  składników  majątkowych  przeznaczonych  do  sprzedaży  w  poprzednim

przetargu wynosiła 125 091,00 zł. Sekretarz poprosił o ustalenie ceny wywoławczej w tym

postępowaniu. Dodał, że skład Komisji przetargowej proponuje zostawić bez zmian.

Starosta zaproponował,  aby  cena  wywoławcza  pozostała  w  takiej  wysokości  jak  

w poprzednim ogłoszeniu o przetarg czyli 125 091,00 zł.  

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

się  z  propozycją  Starosty.  Zarząd  ustalił  cenę  wywoławczą  w wysokości  125 091,00 zł,

Komisja przetargowa pozostała w niezmienionym składzie, następnie Zarząd podjął uchwałę.

***

Korzystając  z  obecności  Kierownika  Banaszaka,  Starosta  przedłożył  do  rozpatrzenia

wniosek radnego Teodora Grobelnego w sprawie postawienia wiaty przystankowej przy

przebudowanej drodze powiatowej w Zalesiu.

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Kierownik  Banaszak wyjaśnił,  że  18  sierpnia  br.  zostało  wystosowane  pismo do Gminy

Jaraczewo, informujące o konieczności odsunięcia  od skrzyżowania wiaty przystankowej.

Ponieważ  montaż  wiaty  nie  jest  zadaniem  powiatu,  nie  mógł  zostać  ujęty  w  kosztach

kwalifikowanych projektu przebudowy drogi w Zalesiu. W związku z powyższym Powiat

zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości montażu nowej wiaty przez Gminę Jaraczewo.

Kierownik dodał, że nie otrzymał od Gminy Jaraczewo żadnej odpowiedzi na to pismo.



Starosta zaproponował,  aby  ponownie  wystąpić  do  Gminy  Jaraczewo,  z  zapytaniem  

o możliwość  montażu  tej  wiaty.  Dodał,  żeby załączyć  poprzednie  pismo z  sierpnia  oraz

interpelację radnego Grobelnego.

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

propozycję Starosty. 

Ad. pkt 7.

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli  pismo Referatu Organizacyjnego  

i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.16.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na

2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Wydział zwrócił się z prośbą o przesunięcia środków między paragrafami na łączną kwotę

4 850,00 zł. Zmiany się bilansują.

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

Z. Kuzdżał zatwierdził zaproponowane zmiany.

Ad. pkt 8.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr

A-ZK.023.12.2015.KR  w  sprawie  udziału  w  finansowaniu  budowy  bazy  LPR  dla

śmigłowca ratownictwa medycznego w Michałkowie.

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Urząd Marszałkowski  Województwa Wielkopolskiego poinformował  o podjęciu  wstępnej

decyzji w sprawie utworzenia Zespołu Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na

lotnisku  w  Michałkowie  k.  Ostrowa  Wielkopolskiego.  Mając  na  uwadze  znaczenie

przedsięwzięcia dla mieszkańców południowej części regionu, Województwo Wielkopolskie

zadeklarowało współudział  w jego finansowaniu oraz zwróciło się z prośbą o rozważenie

możliwości wsparcia finansowego przez Powiat Jarociński. 



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

jednogłośnie  zdecydował,  że  Powiat  Jarociński  nie  udzieli  wsparcia  finansowego  tego

przedsięwzięcia.

Ad. pkt 9.

Zarząd  rozpatrzył  pismo  Referatu  Komunikacji  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

wykorzystanie garażu przy ul. Zacisznej 1 lub innej nieruchomości będącej w zasobach

powiatu celem przechowywania pojazdu Fiat 126 P.

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kierownik Referatu Komunikacji zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie

garażu przy ul. Zacisznej 1 lub innej nieruchomości znajdującej się w zasobie Powiatu do

przechowywania  pojazdu  marki  Fiat  126P,  celem  uniknięcia  kosztów  przechowywania

pojazdu na parkingu firmy, która na podstawie umowy z powiatem usunęła go z drogi.

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

zgodzili  się  z  prośbą  Kierownika  Referatu  Komunikacji  na  przechowywanie  w/w  auta  

w garażu przy ul. Zaciszna 1. 

Ad. pkt 10.

W  kolejnym  punkcie  Członkowie  Zarządu  rozpatrzyli  pismo  Referatu  Geodezji  

i  Gospodarki  Nieruchomościami  nr  R-GN-NG.3026.13.2015.ZM  w  sprawie  zmian  

w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Referat zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 2 649,00 zł

do par. 4300 na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących

własność Skarbu Państwa.

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

Z.  Kuzdżał,  pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Referatu  Geodezji  i  Gospodarki

Nieruchomościami.



Ad. pkt 11. 

Kolejne  pismo  Referatu  Geodezji  i  Gospodarki  Nieruchomościami  nr  R-GN-

NG.3026.15.2015.ZM, dotyczyło przesunięcia środków w kwocie 15 000,00 zł z par. 4590

do  par.  4300  na  pokrycie  kosztów  związanych  ze  świadczeniem  usługi  polegającej  na

ochronie  nieruchomości  zabudowanej  w  Kotlinie  przy  ul.  Parkowej  5.  Ponadto  Referat

poprosił  o  zwiększenie  budżetu  w  par.  6050  o  kwotę  10 000,00  zł  na  zrealizowanie

inwestycji  „Dobudowanie  klatki  schodowej  do budynku  usytuowanego  na  nieruchomości

położonej w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1”.

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

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

jednogłośnie  wyrazili  zgodę  na  zwiększenie  budżetu  referatu.  Środki  będą  pochodziły  

z pozostałości po „schetynówce”. 

Ad. pkt. 12.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Pani Grażyny Kądziela Prezesa Zarządu „Euro

Kredyt” Sp. z o.o. w sprawie przedłużenia umowy najmu. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Pani Grażyna Kądziela  Prezes  Zarządu „Euro Kredyt”  Sp. z o.o.,  zwróciła  się z prośbą  

o  przedłużenie  umowy  najmu  lokalu  użytkowego  nr  2  w  budynku  położonym  przy  

ul.  Kościuszki  16.  Najemca  poprosił  o  przedłużenie  umowy  o  rok  tj.  do  30.11.2016  r.

Miesięczny dochód z  tytułu  najmu przedmiotowego  lokalu  wynosi  282,00 zł  netto  czyli

346,86 brutto i jest regulowany w terminie. 

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

jednogłośnie, wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu.

Ad. pkt 13.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  pismo  Biura  Promocji  nr  A-PR.3026.7.2015.ZP  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 



Biuro Promocji zwróciło się z prośbą o zwiększenie budżetu w rozdziale 75075 par. 4300 

o kwotę 6 000,00 zł na zlecenie usług marketingowo- promocyjnych Powiatu Jarocińskiego

spółce  Jarociński  Fundusz  Poręczeń  Kredytowych  w  Jarocinie.  W  ramach  zlecenia

realizowane  będą  usługi  polegające  na  projektowaniu  kampanii  informacyjnych  

i promocyjnych Powiatu Jarocińskiego oraz opracowanie projektów graficznych i produkcji

spotów służących promocji powiatu.

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Biura Promocji na w/w cel.    

Ad. pkt 14.

Członkowie  Zarządu  rozpatrzyli  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  

w sprawie nieodpłatnego przekazania umundurowania. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Postanawia się przekazać nieodpłatnie umundurowanie żołnierzy wojsk wielkopolskich na

rzecz Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

Ad. pkt 15.

Zarząd  rozpatrzył  wniosek  MTB  Team  w  Żerkowie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

rezygnację z przyznanej dotacji. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Towarzystwo Sportowe MTB Team w Żerkowie, będące w likwidacji, zwróciło się z prośbą

o wyrażenie zgody na rezygnację z przyznanej dotacji w wysokości 1 000,00 zł na realizację

zadania „Liga rowerowa Akademia Młodego Kolarza” oraz 1 000,00 zł na zadanie „Letni

obóz sportowo- wypoczynkowy akademii  młodego kolarza połączony ze startem w Mini

Tour de Pologne”. 

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

zgodę na rezygnację z przyznanej MTB Team Żerków dotacji.



Ad. pkt 16.

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

zapoznali się z  projektem uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia

rozkładu godzin  pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu jarocińskiego oraz

harmonogramu  tygodniowych  dyżurów  aptek  ogólnodostępnych  z  terenu  miasta

Jarocin. Powyższy  projekt  uchwały  zostanie  przekazany  do  dalszej  konsultacji  wójtom,

burmistrzom oraz organom samorządu aptekarskiego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. pkt 17.

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

powiatu  dotację  od  Wojewody  Wielkopolskiego  nr  FB-I.3111.421.2015.5 na

sfinansowanie  remontu  toalet  (dostosowanie  do  standardów jako zalecenie  pokontrolne)  

w  Powiatowym  Ośrodku  Wsparcia  przy  PCPR w  Jarocinie.  Plan  dotacji  celowej  został

zwiększony w dziale 852, rozdział 85203, par. 2110 o kwotę 12 300,00 zł.

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. pkt 18.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  pismo Wydziału  Oświaty  nr  O.3026.39.2015.BK3  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Zwiększenie budżetu o kwotę 12 300,00 zł jest wynikiem przyznania dotacji od Wojewody

Wielkopolskiego  na  remontu  toalet  (dostosowanie  do  standardów  jako  zalecenie

pokontrolne) w Powiatowym Ośrodku Wsparcia przy PCPR w Jarocinie.

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

przedłożone zmiany.

Ad. pkt 19.

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

jednogłośnie  przyjęli do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego znak

FB-I.3111.127.2015.8 na  wyposażenie  szkół  w  podręczniki,  materiały  edukacyjne  lub



materiały ćwiczeniowe. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 801, rozdział 80102,

par. 2110, o kwotę 901,95 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. pkt 20.

Zarząd rozpatrzył  pismo Wydziału  Oświaty nr O.3026.38.2015.KK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Pismo  dotyczy  zwiększenia  środków  finansowych  na  obsługę  zadania  polegającego  na

wyposażeniu szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zgodnie 

z założeniami programu 1 % dotacji przeznaczony jest na obsługę zadania i pozostaje do

dyspozycji  jednostki  samorządu  terytorialnego.  Na całkowitą  kwotę  901,95 zł  składa  się

część  przeznaczona  do  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  wysokości  893,03  zł  oraz  koszty

obsługi 8,92 zł dla powiatu. 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany.

Ad. pkt 21.

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr ZSS.3101.

14.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Zwiększenie planu szkoły o kwotę 893,03 zł, jest wynikiem przyznania dotacji od Wojewody

Wielkopolskiego na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne.

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone zmiany.

Ad. pkt 22.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  pismo  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Specjalnych  

w Jarocinie nr ZSS.3101.13.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.



Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Dyrektor  zwrócił  się  z  prośbą  o  zwiększenie  planu  dochodów  oraz  wydatków  o  kwotę

13 170,00  zł,  w  związku  z  przyznaniem dwóch  nagród  przez  Wielkopolskiego  Kuratora

Oświaty nauczycielom w/w jednostki.

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany.

Ad. pkt 23.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  pismo  Poradni  Psychologiczno-  Pedagogicznej  

w Jarocinie nr P.P-P.330.32.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zwróciła się z prośba o zwiększenie planu

dochodów oraz wydatków o kwotę 6 600,00 zł,  w związku z przyznaniem nagrody przez

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, pracownikowi pedagogicznemu poradni. 

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

zatwierdził przedmiotowe zmiany.

Ad. pkt 24.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny

Domostwo w Górze nr 032/23/2015 w sprawie rozdysponowania otrzymanej darowizny.

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na rozdysponowanie otrzymanej darowizny

zgodnie z poniższą propozycją. Kwotę 15 000,00 zł proponuje się przeznaczyć, według woli

ofiarodawcy, na wyjazd na przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, natomiast

kwota 10 817,00 zł zostanie przeznaczona na wiosenne uzupełnienie garderoby wszystkich

dzieci, zakup odzieży, bielizny, obuwia.

Skarbnik dodał, że Domostwo otrzymało środki z darowizny w tym roku, ale wydatkowanie

ma  być  w  roku  przyszłym,  dlatego  Skarbnik  zaproponował,  że  ujmie  je  w  projekcie

przyszłorocznego budżetu jednostki. 



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

zgodził się z propozycją Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo w Górze

co do podziału otrzymanej darowizny. 

Ad. pkt 25.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr

1 w Jarocinie nr G.K.3121.17.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Dyrektor  zwrócił  się  z  prośbą  o  przesunięcie  kwoty  500,00  zł  z  podróży  służbowych

zagranicznych  na delegacje  służbowe krajowe.  Środki  zostaną  wykorzystane  na pokrycie

kosztów dojazdu na nauczanie indywidualne. 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany.

Ad. pkt 26.

W kolejnym punkcie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał,

przyjął  do  budżetu  powiatu  dotację  do Wojewody Wielkopolskiego  nr  FB-I.3111.427.

2015.2 na dofinansowanie  bieżącej  działalności  Domu Pomocy Społecznej  w Zakrzewie.

Plan dotacji  celowej został  zwiększony w dziale  852, rozdział  85202, par.  2130 o kwotę

40 086,00 zł.

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad. pkt 27.

Pismo Domu Pomocy  Społecznej  nr  DPS-III/0303/45/15  w  sprawie  zmian  w  planie

finansowym na 2015 r. dotyczyło zwiększenia budżetu Domu o łączną kwotę 40 086,00 zł,

będąca dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na bieżącą działalność jednostki.

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane zmiany.

Ad. pkt 28.



Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr DPS-

III/0303/46/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Dyrektor  przedstawił  podział  środków  w  wysokości  100 000,00  zł,  które  zostaną

przeznaczone  na  zakup wyposażenia  obiektu  w Kotlinie.  Po  rozeznaniu  rynku  na  zakup

towarów i usług zabraknie kwota 50 000,00 zł. W związku z powyższym Dyrektor poprosił 

o zwiększenie budżetu domu o tę kwotę. 

Skarbnik zaproponował,  aby w związku  ze  zwiększeniem przez  Wojewodę Wlkp.  planu

dotacji o kwotę 40.086 zł, zwiększyć plan wydatków DPS w Zakrzewie o wartość dotacji,

ale jednocześnie  zdjąć  z budżetu  jednostki  część  planu  wydatków  finansowanych  przez

powiat i przeznaczyć je na zakup wyposażenia budynku położonego w Kotlinie. Ustalono,

że przekazane zostanie 20 000,00 zł na zakup wyposażenia budynku położonego w Kotlinie. 

W  wyniku  dyskusji  Zarząd  jednogłośnie,  w  czteroosobowym  składzie  (Starosta,

Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał), wyraził zgodę na propozycję Skarbnika. Środki

powiatu w kwocie 20 000,00 zł zostaną przesunięte na zakup wyposażenia i usług obiektu 

w Kotlinie. 

Ad. pkt 29.

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

do budżetu powiatu  dotację od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.420.2015.9 na

dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Plan

dotacji  celowej  został  zwiększony  w  dziale  853,  rozdział  85321,  par.  2110  o  kwotę

19 847,00 zł.

Pisma stanowią załącznik nr 28 do protokołu.

Ad. pkt 30.

Pismo  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Jarocinie nr  FN.3011.45.2015  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r., dotyczyło zwiększenia budżetu o kwotę

19 847,00  zł,  w  związku  z  otrzymaną  dotacją  Wojewody  Wielkopolskiego  na

dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu.



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

uwag zatwierdzili przedłożone zmiany.

Ad. pkt 31.

Zarząd  rozpatrzył  pismo  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  

 nr FN.3011.46.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Dyrektor zwrócił się z prośbą o utworzenie planu dochodów w par. 0970 w kwocie 46,00 zł

na zwrot środków niesłusznie wypłaconych w roku 2014. W związku z powyższym należy

utworzyć plan wydatków w par. 2910, aby dokonać wypłaty wydatku niekwalifikowalnego

na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

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

uwag wyraził zgodę na zaproponowane zmiany.

Ad. pkt 32.

Członkowie  Zarządu  rozpatrzyli  pismo  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320. 38.2015.ZT w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów w kwocie 2 000,00 zł z tytułu

wynajmu  sali  szkoleniowej  oraz  wydatków  w  kwocie  74 200,00  zł,  będących  kwotą

Funduszu  Pracy,  przyznaną  przez  Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej,  na  finansowanie

kosztów  nagród  oraz  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  pracowników  Powiatowego

Urzędu Pracy w Jarocinie.

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany.

Ad. pkt 33.  

Kolejne  pismo  Dyrektora  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Jarocinie  nr  FK.0320.

39.2015.ZT w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. dotyczyło  przesunięcia



zaoszczędzonych  środków  w  kwocie  1 189,00  zł  na  zakup  niezbędnego  wyposażenia

biurowego oraz kwoty 504,00 zł na zakup pieczątek i innych niezbędnych usług. 

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawione zmiany.

Ad. pkt 34.

Członkowie  Zarządu  w  składzie  Starosta,  Wicestarosta,  M.  Drzazga,  P.  Franczak  oraz  

Z.  Kuzdżał  jednogłośnie,  bez  uwag  zmniejszyli  plan  dotacji  celowej  od  Wojewody

Wielkopolskiego  nr  FB-I.3111.465.2015.2 w  celu  dostosowania  poziomu  środków  do

zakresu realizowanych zadań. Plan dotacji celowe został zmniejszony w dziale 851, rozdział

85156, par. 2110 o kwotę 27 474,00 zł.

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Ad. pkt 35.

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

zmiany  w  planie  finansowym  Powiatowego  Urzędu  Pracy,  przedstawione  w  piśmie  nr

FK.0320. 44.2015.ZT. Zmiany dotyczyły zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27 474,00

zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.465.2015.2. Są to środki

przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłków.

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Ad. pkt 36.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr A-

OB-BR.0014.16.2015.PA  w  sprawie  rozważenia  możliwości  zakupu  i  zainstalowania

defibrylatorów  w  budynkach  szkół  ponadgimnazjalnych  i  w  budynku  Starostwa

Powiatowego.

Wniosek stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

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

jednogłośnie  zdecydował  o  przekazaniu  treści  wniosku  do  Wydziału  Administracyjnego,

Referatu  Organizacyjnego  i  Bezpieczeństwa,  celem  przeanalizowania  możliwości  jego

realizacji.



Ad. pkt 37.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr A-

OB-BR.0014.17.2015.PA  w  sprawie  rozważenia  możliwości  utworzenia  gabinetów

stomatologicznych w placówkach szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jarocińskiego.

Wniosek stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

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

 oraz Z. Kuzdżał, zdecydował o przekazaniu powyższego wniosku do Ministerstwa Zdrowia 

i  Narodowego  Funduszu  Zdrowia,  celem  uzyskania  opinii  o  możliwości  utworzenia

gabinetów.

Ad. pkt 38.

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

pozytywnie  rozpatrzył  wniosek  Komisji  Zdrowia  i  Spraw  Społecznych  nr  A-OB-

BR.0014.18.2015.PA  w  sprawie  zwrócenia  się  do  Prezesa  Szpitala  Powiatowego  

w Jarocinie z pytaniem czy rozważa lub podjął starania mające na celu utworzenie przy

szpitalu  poradni zdrowia psychicznego  dla młodzieży  oraz  poradni diabetologicznej.

Wniosek  zostanie  przekazany,  zgodnie  z  prośbą  Komisji,  do  Szpitala  Powiatowego  

w Jarocinie Sp. z o.o.

Pismo stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Ad. pkt 39.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego

Jana Szczerbania w sprawie sfinansowania Biegu Niepodległościowego.

 Pismo stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Przewodniczący zwrócił się z prośbą o sfinansowanie Biegu Niepodległościowego w kwocie

1 200,00  zł.  Bieg  odbędzie  się  10  listopada  br.  i  weźmie  w  nim  udział  młodzież  ze

wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jarocińskiego.



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

Z.  Kuzdżał,  wyraził  zgodę  na  sfinansowanie  biegu.  Środki  będą  pochodziły  z  rezerwy

ogólnej.

Ad. pkt 40.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  

w sprawie  zmiany  planu finansowego zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz

innych zadań zleconych powiatowi na 2015 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

Jest to uchwała proceduralna,  którą Zarząd musi przyjąć z uwagi na podjęcie przez Radę

Powiatu  Jarocińskiego,  na  sesji  w  dniu  29  października  br.  uchwały  w  sprawie  zmiany

budżetu powiatu na 2015 r. 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w czteroosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał), podjął uchwałę.

Ad. pkt 41.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na

2015 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

Jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na sesji Rady Powiatu Jarocińskiego w dniu

29.10.15 r. 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 42.

Skarbnik omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w sprawie  zmian

budżetu powiatu na 2015 r. Wyjaśnił, że zmiany zawarte w uchwale zostały zatwierdzone

przez Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu.



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

uchwałę.

Ad. pkt 43.

Członkowie  Zarządu  rozpatrzyli  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  

w sprawie  zmiany  planu finansowego zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz

innych zadań zleconych powiatowi na 2015 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

Uchwała dotycząc zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych powiatowi na 2015 rok wprowadza do budżetu wszystkie dotacje od

Wojewody Wielkopolskiego, przyjęte przez Zarząd w uchwale w sprawie zmiany budżetu

powiatu na dzisiejszym posiedzeniu.

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

M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał) podjął uchwałę.

Ad. pkt 44.

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu.

Jest  to uchwała proceduralna do podjętej  na dzisiejszym posiedzeniu uchwały w sprawie

zmiany budżetu powiatu na 2015 r.  i  dotyczy zmian w planie finansowym urzędu,  czyli

Starostwa Powiatowego w Jarocinie.

Członkowie  Zarządu  jednogłośnie,  w  składzie  Starosta,  Wicestarosta,  M.  Drzazga  oraz  

Z. Kuzdżał, podjęli uchwałę.

***

Starosta zaproponował,  aby  na  punkty  związane  z  przyszłorocznym  budżetem  

tj. analiza wniosków do projektu budżetu powiatu na 2016 r. oraz Prace nad projektem

budżetu na 2016 rok i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej zrobić oddzielne



posiedzenie.  W  związku  z  powyższym  zaproponował  termin  kolejnego  spotkania  

w piątek 06 listopada. 

Członkowie  Zarządu  zgodzili  się  z  propozycją  Starosty,  wobec  powyższego  posiedzenie

zostało  zamknięte,  a  punkty  45  i  46  zostaną  przeanalizowane  na  posiedzeniu  w  dniu  

06 listopada br. 

  Protokołowała 

Katarzyna Spera
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