
Protokół Nr 45/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 27 listopada 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 27 listopada 2015 r. został ustalony przez  

p. Starostę. W obradach wzięło udział pięciu Członków Zarządu zgodnie z listą obecności.  

 

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, P. Franczak 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 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.50.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.49.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

I.3111.495.2015.4 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Jarocinie na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu. 

6. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie nr 

PINB.311.2.12.2015.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 



10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

12. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.50.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 4 505,00 

zł do par. 4010 na pokrycie podwyżek wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2015 r.   

 

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

Z. Kuzdżał jednogłośnie, wyraził zgodę na zaproponowane zmiany.  

 

Ad. pkt 4. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.49.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków do paragrafów 

płacowych w rozdziałach 85204, 85218, 85220 i 85321. 

 

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

Z. Kuzdżał zgodził się z zaproponowanymi zmianami. 

 

Ad. pkt 5. 

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

Z. Kuzdżał jednogłośnie, bez uwag, przyj ęli do budżetu powiatu dotację od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.495.2015.4 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu 



Nadzoru Budowlanego w Jarocinie na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu. 

Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 710, rozdział 71015, par. 2110 o kwotę 

1 500,00 zł.  

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Jarocinie nr PINB.311.2.12.2015.BL w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Jarocinie o kwotę 1 500,00 zł, w par. 4210 jest wynikiem, przyznania przez Wojewodę 

Wielkopolskiego dotacji na pokrycie kosztów bieżącej działalności Inspektoratu. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał jednogłośnie wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 7. 

Zarząd rozpatrzył 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 5 do protokołu. 

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych na 2015 r., 

w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Jarocińskiego w dniu 26 listopada 2015 r. 

uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.   

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie, Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

 

 

 



Ad. pkt 8. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 

2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 26 listopada br. uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

 

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

jednogłośnie, bez uwag podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 9. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

W uchwale zostały ujęte przeniesienia zatwierdzone na dzisiejszym posiedzeniu, których 

może dokonać Zarząd Powiatu.  

 

Członkowie Zarządu nie mięli uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 10.  

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył 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 8 do protokołu. 

 

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

budżetu powiatu na 2015 r. 

  

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

Z. Kuzdżał, bez dyskusji podjęli uchwałę. 



Ad. pkt. 11. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. Zmiany dotyczą dotacji dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarocinie. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 12. 

Sprawy bieżące: 

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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