
Protokół Nr 68/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 23 czerwca 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 23 czerwca 2016 r. został ustalony 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, przystąpiono 

zatem do jego realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.10.2016.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.11.2016.FK w sprawie 

zmiany nazwy zadania. 

5. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.15.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

6. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.16.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

10.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

8. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2028 oraz do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 



9. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.10.2016.FK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Referat Inwestycji zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów o kwotę 125 000,00 

zł. Zmiany są wynikiem podjęcia przez Radę Miejską w Żerkowie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Jarocińskiemu pomocy finansowej na rok 2016 na 

zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w Brzóstkowie polegającej na dobudowie 

chodnika”. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 4. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.11.2016.FK w sprawie 

zmiany nazwy zadania. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

W związku z pozytywną decyzją Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą rozszerzenia 

zakresu rzeczowego zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4173 P i 4172 P na 

odcinku Witaszyczki – Zakrzew – granica powiatu” – etap I Witaszyczki – Zakrzew, Referat 

Inwestycji zwrócił się z prośbą o zmianę nazwy tego zadania na „Przebudowa dróg 

powiatowych nr 4173 P i 4172P na odcinku Witaszyczki – Zakrzew- granica powiatu.” 

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, bez uwag, w 5- osobowym składzie wyrazili zgodę na 

zmianę nazwy zadania.  

 

 Ad. pkt 5. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.15. 

2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 



Referat Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o zmianę paragrafu do zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej Jarocin – Wola Książęca w miejscowości Wola Książęca” na kwotę 

430 000,00 zł z par. 6050 na par. 6610. 

 

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

jednogłośnie, bez uwag, zatwierdził przedłożoną zmianę.  

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.16. 

2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Referat Dróg zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 150 000,00 zł na 

zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w Brzóstkowie polegająca na dobudowie chodnika”.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 7. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.10.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu w par. 4300 o kwotę 

7 000,00 zł w celu zlecenia usług doradztwa w zakresie podatku VAT dla Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek podległych. Ponadto Referat poprosił o zwiększenie par. 4430  

o kwotę 1 500,00 zł na opłacenie składki członkowskiej za 2016 rok w Stowarzyszeniu 

Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz Budowy Drogi Ekspresowej.  

 

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

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

 

 

 



Ad. pkt 8. 

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

jednogłośnie zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028 oraz do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. W autopoprawkach zostały 

ujęte zmiany zatwierdzone przez Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. pkt 9.  

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 

 

 

 

 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……………...…....…. 

 


