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Protokół Nr 111/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 24 kwietnia 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 24 kwietnia 2017 r. został ustalony przez  

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

W posiedzeniu uczestniczyli także: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Jan Bartczak  - Sekretarz Powiatu, 

 

Przewodniczący Zarządu p. Teodor Grobelny 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, Z. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad. Posiedzenie Zarządu 

przebiegło zgodnie z następującym porządkiem :   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 110/17 z posiedzenia w dniu 18 kwietnia 2017 r. 

4. Zapoznanie się z opinia prawną dotyczącą inwestycji Witaszyczki - Zakrzew 

5. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.7.2017.KB w sprawie 

zmian w planie finansowym na rok 2017. 

6. Rozpatrzenie pisma Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny "Domostwo" w Górze  

nr 032/11/2017 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok. 

7. Przyjęcie do wiadomości pisma Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Poznaniu nr WZDW.WUD.64-82/17 

8. Zapoznanie się z informacją o realizacji strategii rozwoju Spółki "Szpital Powiatowy  

w Jarocinie" Sp. z o.o. 

9. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. 

10. Sprawy bieżące. 
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a) Zatwierdzenie łącznego bilansu powiatu jarocińskiego, łącznego zestawienia zmian 

w funduszu oraz łącznego rachunku zysków i strat. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 110/17 z posiedzenia Zarządu w dniu  

18 kwietnia 2017 r. 

 

Zapytał, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia lub uwagi? 

 

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski zatwierdzili jego treść. 

 

Ad. pkt 4. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, 

zapoznali się z opinią prawną dotyczącą zadania pod nazwą „Przebudowa dróg 

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

etap I odcinek Witaszyczki – Zakrzew” 

Opinia prawna stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią prawną sporządzoną przez p. T. Kuderskiego 19 

kwietnia 2017 r. (opinia w załączeniu) podjął decyzję o odbiorze inwestycji „Przebudowa 

dróg powiatowych nr 4173P i 4172P na odcinku Witaszyczki – Zakrzew – granica powiatu – 

etap I Witaszyczki – Zakrzew realizowanej przez firmę Sidrog sp. z o.o. na podstawie 

umowy z 23 marca 2016 r.  

Z uwagi na fakt, że na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie 

następujących wad: 

- zaniżony wskaźnik zagęszczenia masy bitumicznej dla warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i ścieralnej określony na podstawie badań wykonanych przez 

Laboratorium TB Consultingtechnic z Konina oraz Laboratorium Drogowe 

DROGDAN Daniel Bekus, 

- brak wymaganej nośności poszerzeń określony na podstawie badań wykonanych 

przez laboratorium drogowe „Labortest” z Poznania w dniu 21.03.2017 r.   
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Zarząd proponuje obniżenie wynagrodzenia o kwotę 311 195,47 zł netto/ 382 770,43 zł 

brutto. Na obniżone wynagrodzenie składają się: 

1) Potrącenia z tytułu zaniżonych wartości parametrów technicznych nawierzchni 

bitumicznych (niewłaściwy wskaźnik zagęszczenia): 

- warstwa wiążąca  - 118,36 zł netto, 

- warstwa wyrównawcza – 169 185,29 z netto, 

- warstwa ścieralna – 929,82 zł netto. 

Łącznie: 170 233,47 zł netto. 

2)  Potrącenia z tytułu niewłaściwie wykonanej podbudowy na poszerzeniach: 

      - stabilizacja poz. 28 kosztorysu powykonawczego (koszty kwalifikowalne) – 

32 640,00 zł netto 

      - podbudowa poz. 26, 27, 29a, 29b, 30a, 30b kosztorysu powykonawczego 

(koszty kwalifikowalne) – 108 322,00 zł netto 

      Łącznie: 140 962,00 zł netto. 

Wartość odbieranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego wynosi: 

2 705 830,84 zł (koszty kwalifikowalne netto), 

5 436,40 zł (koszty niekwalifikowalne netto), 

Łącznie: 2 711 267,24 zł netto 

a wartość potrąceń: 

170 233,47 zł netto (potrącenia za niewłaściwie ułożoną masę asfaltową), 

            140 962,00 zł netto (potrącenia za niewłaściwie wykonaną podbudowę), 

            Łącznie: 311 195,47 netto. 

 

Zatem, łącznie wartość odbieranych robót wynosi 2 400 071,77 zł netto (2 952 088,28 zł 

brutto). 

 

Ponadto, Zarząd wnosi do Wykonawcy – firmy Sidrog sp. z o.o. o wydłużenie terminu 

gwarancji i rękojmi z 60 do 84 miesięcy oraz rozszerzenie uprawnień z tego tytułu – na 

całość robót budowlanych pomimo stwierdzonych wad i usterek.  

Ze względu na zwłokę 62 dni w wykonaniu inwestycji – roboty wykonywane były  

od 05 kwietnia do 17 grudnia 2017 r. – zostaną naliczone kary umowne.  
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Ad. pkt 5 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

nr R-DP.3026.7.2017.KB w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przeniesienie kwoty 70 000,00 zł do § 6050 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 4200P w miejscowości Wilcza” z § 6050 z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Prusy 

– Magnuszewice – Kotlin”.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, bez uwag, wyraził 

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 6.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny 

"Domostwo" w Górze nr 032/11/2017 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków 

budżetowych na 2017 rok.  

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

W związku z awarią kotła – pieca grzewczego zaistniała konieczność zakupu nowego. Kwota 

20.000,00 zł została pozyskana z oszczędności na zakupie węgla i miału w § 4210 oraz z 

oszczędności z § 4220. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, bez uwag, wyraził 

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 7.  

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, 

przyjęli do wiadomości odpowiedź na wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nr WZDW.WUD.64-82/17 

w sprawie ograniczenie przycinania drzew – lipy drobnolistnej i lipy szerokolistnej przy 

drogach wojewódzkich na terenie powiatu jarocińskiego. Pismo stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 
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Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poinformował, że wycinka i zabiegi 

pielęgnacyjne drzew rosnących w pasach drogowych drogi wojewódzkiej nr 443 ograniczone 

są do niezbędnego minimum zapewniającego bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

 

Ad. pkt 8.  

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, 

zapoznali się z informacją o realizacji strategii rozwoju Spółki "Szpital Powiatowy  

w Jarocinie" Sp. z o.o.  

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Informacja zostanie przedstawiona na Komisji Budżetu i Rozwoju w dniu 27 kwietnia 2017r.  

 

Ad. pkt 9.  

Członkowie Zarządu, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski, jednogłośnie zatwierdzili autopoprawki do projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r.  

Autopoprawki stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Autopoprawki dotyczą przeniesienia planu wydatków z zadania Przebudowa drogi 

powiatowej Prusy – Magnuszewice – Kotlin  na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 

4200P w miejscowości Wilcza w kwocie  70 tys. zł oraz dodaje się plan wydatków w § 6060 

w kwocie 20 000,00 zł, w związku z awarią kotła – pieca grzewczego w Domu Wsparcia 

Dziecka i Rodziny „Domostwo”.  

 

Ad. pkt 10.  

Sprawy bieżące 

a) Członkowie Zarządu, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski, jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe powiatu jarocińskiego 

za 2016 rok.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

  Protokołowała  

Agnieszka Przymusińska 

 

 Członkowie Zarządu 

1. T. Grobelny  - Przew. Zarządu………………….......… 

2. M. Drzazga – Członek Zarządu…………………........ 

3. Z. Kuzdżał  – Członek Zarządu…………………..….. 

4. S. Martuzalski - Członek Zarządu..................................... 


