
Protokół Nr 71/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 20 lipca 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 20 lipca 2016 r. został ustalony wcześniej przez 

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

W posiedzeniu nie brał udziału M. Szymczak.  

 

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

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził porządek obrad, następnie przystąpiono do jego 

realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.14.2016.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.19.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

7. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028.  

8. Zatwierdzenie 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.3026.1.14.2016.FK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów w par. 6300 o kwotę 148 938,00 

zł. Konieczność zmian wynika z faktu podjęcia przez Gminę Żerków uchwały w sprawie 

udzielenia Powiatowi Jarocińskiemu pomocy finansowej na rok 2016 na zadanie 

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Żerków, polegająca na dobudowie 

chodników w miejscowościach: Żerniki, Komorze Przybysławskie, Lisew, Śmiełów, 

Żerków, Chrzan.  

 

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

zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.19. 

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

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 297 900,00 zł jest wynikiem przekazania przez Gminę 

Żerków pomocy finansowej Powiatowi na przebudowę dróg w Gminie Żerków w wysokości 

148 938,00 zł oraz zwiększenia o taką samą kwotę wkładu własnego powiatu na to zadanie.  

 

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

Z. Kuzdżał, pozytywnie zatwierdził zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 5. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 



Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 13 lipca br. uchwały w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2016 r. W związku z tą uchwałą wprowadza się zmiany w planie 

dotacji zadań zleconych oraz wydatków zadań zleconych na 2016 r.  

 

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

oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 6. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 13 lipca uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

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

 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedstawił do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2028. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do uchwały. 

 

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

przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 8. 

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

uwag, zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 



Ad. pkt. 9. 

Sprawy bieżące: 

a) Mirosław Drzazga przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie sprzedaży pozostałych środków trwałych  

w użytkowaniu stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie robi wyprzedaż środków trwałych, które 

były na wyposażeniu DPS w Zakrzewie. Ponieważ nie wszystkie środki zostały sprzedane za 

pierwszym razem, Dyrektor DPS w Kotlinie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na 

obniżenie o 50% cen pozostałych do zbycia składników majątkowych oraz na dokonanie 

ponownej próby ich sprzedaży. M. Drzazga dodał, że wyprzedaż misi się odbyć do końca 

lipca, bo później wygasa DPS trwały zarząd na obiekty w Zakrzewie. 

 

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

Z. Kuzdżał wyrazili zgodę na obniżenie o 50 % cen poszczególnych składników 

majątkowych i podjęli uchwałę. 

 

b) M. Drzazga poinformował Zarząd, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Jarocinie odbędzie się Wojewódzka Inauguracja rozpoczęcia roku szkolnego.  

W związku z powyższym Wydział Oświaty będzie wnioskował o środki w wysokości ok. 

30 000,00 zł na przygotowanie w/w imprezy. 

 

Zarząd przyjął do wiadomości powyższą informację. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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