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Protokół Nr 76/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 13 września 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 13 września 2016 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 porządek obrad, następnie przystąpiono do 

jego realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.21.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.25.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 r. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

8. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.21.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
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Wyjaśnił, że kwota 14 000,00 zł, przesunięta do par. 4210 zostanie przeznaczona na zakup 

biletów do kina dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane przesunięcia 

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedstawił do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026. 

25.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Referat Dróg Powiatowych prosi o zmniejszenie zadania „bieżące utrzymanie 

dróg” o kwotę 55 000,00 zł, „remonty cząstkowe dróg” o kwotę 33 510,00 zł oraz „remont 

chodnika” o kwotę 17 000,00 zł. Środki prosi o przysunięcie do zadania „przebudowa 

przepustów” w wysokości 5 000,00 zł, oraz utworzenie zadania „naprawa przełomów” w 

kwocie 50 510,00 zł i „remont skrzyżowania w miejscowości Osiek” na kwotę 50 000,00 zł. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 5. 

Starosta przedstawił do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 

2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 09.08.2016 r. uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 

 

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

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjęli uchwałę. 
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Ad. pkt 6. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

W uchwale zostały zawarte zmiany dotyczące przesunięć w Wydziale Oświaty i Referacie 

Dróg, zatwierdzone przez Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, bez uwag podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 7. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna, która wprowadza zmiany w planie finansowym urzędu- 

Starostwa Powiatowego w Jarocinie, podjęte na dzisiejszym Zarządzie w uchwale Zarządu 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w pięcioosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta,  

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

 

Ad. pkt 8. 

Sprawy bieżące: 

W sprawach bieżących nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 
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  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……………...…....…. 


