
Protokół Nr 51/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 30 grudnia 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 grudnia 2015 r. został ustalony wcześniej 

przez p. Starostę. W obradach wzięło udział pięciu 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, 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 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.50.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

4. Przyjęcie do wiadomości informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.572.2015.7 w sprawie blokady środków w związku ze spadkiem liczby osób 

bezrobotnych, dzieci i uczniów, za których opłacana jest składka zdrowotna. 

5. Przyjęcie do wiadomości informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.607.2015.7 w sprawie blokady środków w związku ze spadkiem liczby osób 

bezrobotnych, za których opłacana jest składka zdrowotna. 

6. Rozpatrzenie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.604.2015.4 w sprawie 

zmiany planu dotacji celowych na rok 2015. 

7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie  

nr FK.0320.66.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 



8. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026. 

20.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 

uchwałę nr 117/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r.  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Jarocinie. 

16. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.50.2015 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Komendant zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 

4 152,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. kominiarki, munduru, butów oraz 

koszulek letnich i zimowych dla strażaków. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na wnioskowane zmiany. 



Ad. pkt 4. 

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

jednogłośnie, zapoznał się z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-

I.3111.572.2015.7 w sprawie dokonania blokady dotacji celowej w dziale 851, rozdział 

85156, par. 2110 w kwocie 47 129,00 zł, z tego 40 802 zł- składki na ubezpieczenia 

zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków a 6 327,00 zł na składki za dzieci  

i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. Blokada środków następuje 

w związku ze spadkiem liczby osób bezrobotnych, dzieci i uczniów, za których opłacana jest 

składka zdrowotna. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. pkt 5. 

Członkowie Zarządu w pięcioosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), jednogłośnie przyjęli do wiadomości informacj ę Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.607.2015.7 w sprawie blokady środków w związku ze 

spadkiem liczby osób bezrobotnych, za których opłacana jest składka zdrowotna. Blokady 

dotacji dokonano w dziale 851, rozdział 85156, par. 2110, w kwocie 1 813,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 

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

do budżetu powiatu zmieniony planu dotacji celowych na rok 2015, przekazany pismem 

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.604.2015.4. Plan dotacji celowej został 

zmniejszony w dziale 851, rozdział 85156, par. 2110 o kwotę 322 334,00 zł (składki na 

ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków) oraz zwiększony w dziale 

710, rozdział 71015, par. 2350 o kwotę 1 600,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.66.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 



Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.604.2015.4, Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie prosi o zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na 

ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłków w kwocie 322 334,00 zł. 

 

Zarząd, nie miał pytań. W składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, jednogłośnie zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 8. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjny i Bezpieczeństwa nr 

A-OB.3026.20.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu w par. 

3020 o kwotę 34 700,00 zł w związku z ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Kaliszu 

z dnia 9.12.2015 r. (Sygn. akt. IV P 268/15) w sprawie z powództwa 4 pracowników byłego 

Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie przeciwko Starostwu Powiatowemu w Jarocinie. 

Ponadto Referat prosi o przesunięcie zaoszczędzonych środków w łącznej kwocie 3 000,00 

zł między zadaniami w par. 4210. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego Referatu. 

 

Ad. pkt 9. 

Skarbnik przedstawił 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 7 do protokołu. 

 

Jest to uchwał proceduralna do podjętej na sesji Rady Powiatu Jarocińskiego w dniu 29 

grudnia br. uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

 

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

Z. Kuzdżał, bez uwag podjął uchwałę. 

 



 Ad. pkt 10.  

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

W związku z uchwałą nr XVII/142/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia br., 

wprowadza się zmiany w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 

2015 r.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt. 11. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

W projekcie uchwały zostały zawarte zmiany zatwierdzone przez Zarząd na dzisiejszym 

posiedzeniu. 

 

Członkowie Zarządu, jednogłośnie, bez uwag, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

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

 

Ad. pkt 12. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 

uchwałę nr 117/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

  

Wyjaśnił, że w uchwale nr 117/15 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r.  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r., uchylono § 1. pkt 6 dotyczący podziału 

rezerwy ogólnej w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w r. 75020 § 4390.  

Zmiana jest wynikiem braku możliwości przeprowadzenia zlecenia analizy odzyskiwania 

podatku VAT w 2015 roku. 



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

jednogłośnie, podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 13. 

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 11 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna, która zostaje podjęta w związku z uchwałą Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r, podjętej na dzisiejszym 

posiedzeniu.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 14. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Jest to następna uchwała proceduralna do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

 

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

jednogłośnie, bez uwag, podjął uchwałę.   

 

Ad. pkt 15. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 



W regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr 434/13 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 4 czerwca 

2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 11. otrzymuje brzmienie: 

„§ 11.1 W strukturze Centrum wyodrębnia się:  

1) Dział Finansowy, 

2) Dział Organizacyjny, 

3) Dział Wsparcia Rodziny, 

4) Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

5) Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

6) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

2. Działem Wsparcia Rodziny oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej kierują 

koordynatorzy, Działem Finansowym kieruje Główny Księgowy, Powiatowym 

Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności kieruje Przewodniczący 

Zespołu, natomiast Działem Organizacyjnym oraz Działem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych kieruje bezpośrednio Dyrektor.” 

2. Schemat organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

stanowiący załącznik do regulaminu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

 

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

zapoznaniu się ze zmianami jednogłośnie, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 16. 

Sprawy bieżące: 

Nikt nie wniósł dodatkowych spraw. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 



  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 

 

 Członkowie Zarządu 

1. B. Walczak  - Przew. Zarządu………………….......… 

2. M. Szymczak – Członek Zarządu…………………........ 

3. M. Drzazga  – Członek Zarządu…………………..….. 

4. P. Franczak - Członek Zarządu..................................... 

5. Z. Kuzdżał  – Członek Zarządu……………...…....…. 


