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Protokół Nr 112/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 09 maja 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 09 maja 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, 

3. Alicja Staniszewska - Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami, 

4. Daria Namysłowska - Referat Inwestycji. 

 

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 111/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 24 kwietnia 2017 r. 

4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. 

5. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr R-GN-NG.3026.2.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

6. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2017.2 

dotyczącego zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017. 

7. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr R-GN-NG.3026.3.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

8. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr R-GN-NG.3026.4.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 
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9. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr R-GN-NG.6845.14.2017.JA w sprawie wniosku PBP Książnicy Pedagogicznej  

w Kaliszu, filia w Jarocinie. 

10. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.3.2017.ND w sprawie zmian 

w planie finansowym na rok 2017. 

11. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

nr FN.3011.12.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

12. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

nr FN.3011.13.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

13. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3026.6.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

14. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3026.8.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

15. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4323.37.2017  

w sprawie uzupełnienia etatów nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Jarocinie. 

16. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.8131.1.2017 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2017 rok. 

17. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO 1210.2.2017 dotyczącego umożliwienia uzupełnienia etatu w roku szkolnym 

2017/2018. 

18. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach  

nr ZSP-B.071.1.42.2017 w sprawie należności z tytułu niezapłaconego czynszu 

najmu lokalu mieszkalnego. 

19. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

nr PF-0332.9.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

20. Rozpatrzenie pisma Pfeifer & Langen Polska S.A. w sprawie wykupu przez 

akcjonariusza większościowego akcji akcjonariuszy mniejszościowych. 

21. Rozpatrzenie wniosku Radnego Przemysława Franczaka dotyczącego remontu ulicy 

Dworcowej i częściowo Radlińskiej w Mieszkowie. 

22. Rozpatrzenie pisma firmy Neorol Sp. z o.o. z prośbą o wydanie zezwolenia  

na przejazd drogami o ograniczeniach wagowych na 2017 rok. 

23. Przyjęcie do wiadomości pisma PWiK w Jarocinie z dnia 18 kwietnia 2017 r. 

24. Przyjęcie do wiadomości uchwałę Nr SO-0954/29/2/Ka/2017 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku  
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w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu 

Jarocińskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

25. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 

Jarocińskiego dotyczącego przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego wyrażającej sprzeciw w zakresie planowanych zmian przepisów prawa. 

26. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego dotyczącego 

doprecyzowania w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert kartę oceny formalnej. 

27. Rozpatrzenie pisma Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-BS.3032.3.2017.FS  

w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyznania 

w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym  

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych. 

29. Rozpatrzenie pisma Pana Kazimierza Pietrasa - Kierownika Referatu Komunikacji 

dotyczącego systemu kolejkowego. 

30. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego  

nr IR-VI.3146.7.28.2017.8 dotyczące zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 

Żerków - Dobieszczyzna - granica powiatu jarocińskiego". 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie. 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości odpłatności za wynajem na rzecz podmiotów i jednostek organizacyjnych 

niebędących jednostkami organizacyjnymi, strażami, i inspekcjami powiatu 

jarocińskiego Sali Nr 30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie Al. Niepodległości 

10/12. 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2017 rok. 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r. 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 r. 
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37. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2017 rok. 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r. 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podania  

do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego 

40. Zmniejszenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną ostateczną kwotą 

subwencji oraz udziału w podatku dochodowym na 2017 rok. 

41. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 111/17 z posiedzenia Zarządu w dniu  

w dniu 24 kwietnia 2017 r. 

 

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

 

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

Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski zatwierdził jego treść. 

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego 

zarządu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

P. Alicja Staniszewska poinformowała, że Nieruchomość położona w Górze, oznaczona  

w ewidencji gruntów na arkuszu mapy 2, jako działka nr 402 o pow. 6,9400 ha, stanowiąca 

własność Powiatu Jarocińskiego została oddana nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz Domu 

Wsparcia Dziecka i Rodziny „DOMOSTWO” w Górze.  

W/w placówka pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą, w związku z tym zobowiązana jest 

do ponoszenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w wysokości 0,3% ceny 

nieruchomości. 
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Zgodnie z art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2016, poz. 2147 ze zm.) właściwy organ może ustalić, za zgodą 

rady, bonifikaty od opłat rocznych ustalonych w oparciu o przepis art. 83 ust. 2, jeżeli 

nieruchomość jest oddana w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, które prowadzą 

działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, 

badawczo- rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane  

z działalnością zarobkową. 

 

W wyniku dyskusji, Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski jednogłośnie zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 5 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.2.2017.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na rok 2017. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Po zwiększeniu § 4300 środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł zostaną przeznaczone na 

pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Jarocińskiego. 

Po zwiększeniu § 6060 –wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 

90 000,00 zł zostanie przeznaczona na zrealizowanie inwestycji: „Podział i zakup 

nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Szubianki”. 

 

Skarbnik zaproponował, aby 100 000, 00 zł zabezpieczyć następująco: 85 000,00 zł 

pochodziłoby z oszczędności, które są przewidywane na dietach radnych, ponieważ  

4 radnych jest etatowymi członkami Zarządu.  15 000, 00 zł pochodziłoby spoza planowych 

dochodów, które zostaną zrealizowane, a dotyczą ściągania przez Powiat należności Skarbu 

Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w rozdziale 

70005  § 2360.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski w wyniku dyskusji, 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 
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Ad. pkt 6 

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

przyjęli do wiadomości pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2017.2 

dotyczące zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017. Pismo stanowi załącznik  

nr 3 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 75.200,00 zł przeznaczone jest na regulowanie 

stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, koszty związane z aktualizacją opłat za 

trwały zarząd i wieczyste użytkowanie oraz na operaty szacunkowe.  

 

Ad. pkt 7 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.3.2017.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na rok 2017. Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Zmiany związane są z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2017.2 

dotyczącego zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 75.200,00 zł. 

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 8.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.4.2017.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na rok 2017. Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Zmiana w planie dochodów spowodowana jest zmianą harmonogramu płatności do projektu 

„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych 

opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pgzgik w Starostwie 

Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług.” 

Zmiana harmonogramu powoduje konieczność zmniejszenia dochodów tego projektu  

w 2017 r. w kwocie 73.112,29 zł i przeniesienia tych środków do 2018 roku (powiększonych 

o uznane wydatki z 2016 r. - przyjęte do refundacji) w kwocie 85.971,94 zł.  
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W związku z powyższym w 2017 r. powstaje brak w budżecie, który proponuję sfinansować 

ponadplanowymi dochodami następująco: 

 

  

 

   Rozdz. Paragraf Treść Plan przed 
zmianami 

Zwiększenia Plan po 
zmianach 

70005 0640 Wpływy z tytułu 
kosztów 
egzekucyjnych, 
opłaty komornicze i 
koszty upomnień 0,00 561,29 561,29 

70005 0690 wpływy z różnych 
opłat 0,00 1 004,00 1 004,00 

70005 0920 odsetki 0,00 455,00 455,00 

70005 2360 dochody z realizacji 
należności Sk. 
Państwa 275 000,00 50 000,00 325 000,00 

71012 2360 dochody z realizacji 
należności Sk. 
Państwa 0,00 75,00 75,00 

71015 2360 dochody z realizacji 
należności Sk. 
Państwa 0,00 198,00 198,00 

71095 0920 odsetki 0,00 40,00 40,00 

75020 0640 Wpływy z tytułu 
kosztów 
egzekucyjnych, 
opłaty komornicze i 
koszty upomnień 0,00 1 849,00 1 849,00 

75020 0929 odsetki 0,00 586,00 586,00 

75020 0940 Wpływy z 
rozliczeń/zwrotów z 
lat ubiegłych 0,00 113,00 113,00 

75020 0950 Wpływy z tytułu kar i 
odszkodowań 
wynikających z 
umów 0,00 8 439,00 8 439,00 

75411 0920 odsetki 0,00 266,00 266,00 

75411 0970 różne dochody 0,00 331,00 331,00 

75618 0420 wpływy z opłaty 
komunikacyjnej 

1 760 
000,00 8 985,00 1 768 985,00 

75618 0910 odsetki 0,00 103,00 103,00 

75618 0920 odsetki 0,00 4,00 4,00 
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85311 2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 5,00 5,00 

85407 2950 Wpływy ze zwrotów 
niewykorzystanych 
dotacji oraz płatności 0,00 98,00 98,00 

        73 112,29   
 

Natomiast w 2018 roku wprowadzona zostaje kwota 85.971,94 zł w dochodach z tego 

projektu, a w WPF w 2018 r. dzięki temu zwiększa się nakłady na inwestycje w powiecie. 

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 9.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.6845.14.2017.JA w sprawie wniosku PBP Książnicy 

Pedagogicznej w Kaliszu, filia w Jarocinie. Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Referat przekazuje wniosek PBP Książnica Pedagogiczna w Kaliszu, filia w Jarocinie  

na wymianę okien w pomieszczeniach zajmowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną  

w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16, 

stanowiącej współwłasność Powiatu Jarocińskiego. 

 

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

zgodę na wniosek. 

 

Ad. pkt 10.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.3.2017.ND 

w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017.  

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Pani Daria Namysłowska wyjaśniła, że konieczność dokonania zmian wynika z otrzymanej 

informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu w sprawie planowanego udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
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Jarocińskiemu w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja 

parku zabytkowego w Kotlinie – etap II” w kwocie 35.000,00 zł. Planowany łączny koszt 

przedsięwzięcia obejmujący również niezbędnego do realizacji zadania inspektora nadzoru 

inwestorskiego wynosi 85.000,00 zł.  

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 11.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011.12.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla warszawy – Woli w Warszawie VI Wydział 

Rodzinny i nieletnich z dnia 19.12.2016 r. – małoletni z naszego powiatu został umieszczony  

w rodzinie zastępczej zamieszkałej w Warszawie. W związku z powyższym Powiat 

Jarociński jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziców dziecka ponosi 

wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej.  

Ponadto PCPR zwraca się z prośbą o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych  

na prowadzenie Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dobieszczyźnie. 

Brakująca kwota wynika ze zmiany kosztu obowiązującego od 01.04.2017 r.  

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 12.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011.13.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

PCPR zwraca się z prośbą zmiany w planie finansowym spowodowane uchwałą Rady 

Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Jarocińskiemu na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 
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Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, bez uwag, wyraził 

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 13.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3026.6.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. Pismo stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa zwraca się z prośbą o zwiększenie planu  

w paragrafie 4440 – odpisy zfśs. Powyższa zmiana jest podyktowana zmianą ustawy z dnia  

4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych i zwiększeniem wysokości 

odpisu. Środki zostaną przesunięte z usług pozostałych. 

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 14.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3026.8.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017.  

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Przeniesienia środków w paragrafach są możliwe w związku z oszczędnościami 

spowodowanymi absencją chorobową pracowników oraz brakiem potrzeby opłacania 

składek na Fundusz Pracy przez osoby po 55 roku życia kobiety oraz po 60 roku życia 

mężczyzn, a także kobiety wracające z urlopów przez 3 lata. 

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 15.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.4323.37.2017 w sprawie uzupełnienia etatów nauczycieli Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie. Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 



11 

 

 

 

Wicestarosta poinformował, że nie ma możliwości uzupełnienia etatów w pozostałych 

szkołach prowadzonych przez powiat.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski przyjął informację 

do wiadomości. 

 

Ad. pkt 16.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty nr O.8131.1.2017 w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2017 rok. Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Powyższe zmiany dotyczą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu przez 

Gminę Jarocin na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 17.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie 

nr ZSO 1210.2.2017 dotyczące umożliwienia uzupełnienia etatu w roku szkolnym 

2017/2018. Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie zwraca się z prośbą o umożliwienie 

uzupełnienia etatu w roku szkolnym 2017/2018 w innych szkołach dla przedmiotów: chemia, 

fizyka oraz biologia. 

 

Wicestarosta poinformował, że pismo zostanie przekazane do pozostałych szkół.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski przyjął informację 

do wiadomości. 
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Ad. pkt 18.   

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.071.1.42.2017 w sprawie należności z tytułu niezapłaconego 

czynszu najmu lokalu mieszkalnego. Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Dyrektor przesyła zestawienie w sprawie należności z tytułu niezapłaconego czynszu najmu 

lokalu mieszkalnego. Sprawa dotyczy długu pozostawionego po najemcy, który opróżnił 

lokal przed 10 laty. Ponadto zwrócił się z prośbą o przekazanie sprawy radcy prawnemu  

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie celem wskazania dalszej drogi postępowania  

i przekazania opinii prawnej. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski podjął decyzję  

o przekazaniu sprawy do radcy prawnego.  

 

Ad. pkt 19.   

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej nr PF-0332.9.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.  

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 20.   

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Pfeifer & Langen Polska S.A. w sprawie 

wykupu przez akcjonariusza większościowego akcji akcjonariuszy mniejszościowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Zarząd Pfeifer & Langen Polska S.A z siedzibą w Poznaniu informuje, że Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło dnia 27.03.2017 r. uchwałę w sprawie wykupu 

przez akcjonariusza większościowego akcji akcjonariuszy mniejszościowych. 
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Kwota do wypłaty dla Powiatu Jarocińskiego za wykupione akcje wynosi 2.279,34 zł. 

 

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

na sprzedaż akcji. 

 

Ad. pkt 21.   

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Radnego Przemysława Franczaka 

dotyczącego remontu ulicy Dworcowej i częściowo Radlińskiej w Mieszkowie.  

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Zadanie to nie było ujęte w budżecie Powiatu na rok 2017. W związku z tym, aby 

wyremontować ulice w zakresie przedstawionym we wniosku niezbędne jest pozyskanie 

dodatkowych środków finansowych, gdyż firma Budimex zgodnie z wcześniejszymi 

ustaleniami wykona tylko nawierzchnię bitumiczną. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski podjął decyzję, aby 

wystąpić do Burmistrza Jarocina o przekazanie środków finansowych wynikających  

z rozliczenia inwestycji realizowanych na terenie Gminy Jarocin w roku 2016 we współpracy 

obu samorządów. Możliwość wykonania remontu w tak szerokim zakresie uzależniona jest 

od wysokości otrzymanych środków. 

 

Ad. pkt 22.   

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo firmy Neorol Sp. z o.o. z prośbą o wydanie 

zezwolenia na przejazd drogami o ograniczeniach wagowych na 2017 rok.  

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Ograniczenia tonażu na naszych drogach wynikają przede wszystkim z ograniczonej 

nośności istniejących obiektów mostowych. Konstrukcje obiektów oraz ich stan techniczny 

nie pozwalają na zwiększenie dopuszczalnej nośności. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski nie wyraził zgody 

na wydanie zezwolenia. 
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Ad. pkt 23.  

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

przyjęli do wiadomości pismo PWiK w Jarocinie z dnia 18 kwietnia 2017 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad. pkt 24. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, przyjął  

do wiadomości uchwałę Nr SO-0954/29/2/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii  

o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.  

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraził opinię pozytywną  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz 

z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego.  

 

Ad. pkt 25. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski pozytywnie 

rozpatrzył wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-BR.0014.57.2017  

z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu 

jarocińskiego wyrażającej sprzeciw w zakresie planowanych zmian przepisów prawa, 

które pozbawią powiaty dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie 

węglowodorów zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze.  

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wniosek zostanie przekazany do wydziału merytorycznego celem realizacji. 

 

Ad. pkt 26. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski pozytywnie 

rozpatrzył wniosek Komisji nr A-OB-BR.0014.56.2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie 

doprecyzowania w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań powiatu 

jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w załączniku do ogłoszenia, tj. kartę 
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oceny formalnej z zastosowaniem punktacji za poszczególne kryteria. Pismo stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Wniosek zostanie przekazany do wydziału merytorycznego celem realizacji. 

 

Ad. pkt 27. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Budownictwa i Środowiska  

nr R-BS.3032.3.2017.FS w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017.  

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Zmiany w planie dochodów w rozdziale 75618 wiążą się z większymi wpływami  

niż zakładano z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów (gazu 

ziemnego), które od roku 2016 w 10% z ogólnej opłaty ponoszonej przez przedsiębiorców 

stanowią dochód powiatów, na terenie, których prowadzona jest działalność, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 

 

Zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności zaplanowania środków w rozdziale 

90008 § 4340 z przeznaczeniem na realizacje przedsięwzięcia „Rewaloryzacja parku 

zabytkowego w Kotlinie – etap II”, w związku z planowanym dofinansowaniem zadania  

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu.  

Ponadto w rozdziale 90095 planowane są poniższe wydatki, w tym w ramach przesunięć  

na planowane zadania w § 4300: 

 w rozdziale 90095 § 4190 środki przeznaczone zostaną na zakup nagród w kolejnej 

edycji powiatowego konkursu proekologicznego „Śmieciom – STOP!” (w kwocie 

ok. 4.000 zł) oraz na zakup nagród w konkursie skierowanym do kół łowieckich 

wspierającym regulację populacji lisa w obwodach łowieckich na terenie powiatu 

jarocińskiego (w kwocie ok. 10.000 zł),  

 w rozdziale 90095, w kwocie ok. 11.000 związane są z edukacyjnymi akcjami 

proekologicznymi (odpowiednio w § 4210 – 7.000 zł i § 4300 – 4.000 zł), ponadto 

ok. 23.000 zł w § 4300 zaplanowano na sporządzenie planów urządzenia lasów dla 

lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, kwotę ok. 10.000 w § 4300 

z przeznaczeniem na koszty zagospodarowania odpadów z wypadku zgodnie 
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z przepisami ustawy o odpadach a także na wspomaganie systemów kontrolnych 

i pomiarowych oraz badań stanu środowiska.  

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 28. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom 

wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Udziela się w roku 2017 dotacji spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych, w wysokości dla poszczególnych spółek zgodnie 

z wykazem określonym w załączniku do uchwały.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

St. Martuzalski podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 29. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Pana Kazimierza Pietrasa - Kierownika 

Referatu Komunikacji dotyczącego systemu kolejkowego. Pismo stanowi załącznik  

nr 26 do protokołu. 

 

Eksploatowany w Referacie Komunikacji od 2011 roku system kolejkowy uległ awarii, 

której nie można usunąć. Wstępne rozeznanie cenowe określa skalę wydatków brutto  

na poziomie od ok. 9 tys. zł do ok. 35 tys. zł. Mniejsza kwota dotyczy zwykłej wymiany 

zepsutego urządzenia, a kwoty w okolicach 35 tys. zł dotyczą zakupu nowego systemu  

z możliwością zamawiania kolejki przez Internet.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski w wyniku dyskusji 

wyraził zgodę na wymianę zepsutego urządzenia tj. wydatek do 9 tys. zł brutto.  
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Ad. pkt 30. 

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

przyjęli do wiadomości pismo Wojewody Wielkopolskiego nr IR-VI.3146.7.28.2017.8 

dotyczące zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Dobieszczyzna - 

granica powiatu jarocińskiego". Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Wojewoda Wielkopolski poinformował, że nie wyraża zgody na rozszerzenie zakresu 

rzeczowego zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Dobieszczyzna - granica 

powiatu jarocińskiego" przyjętego do realizacji w 2017 roku w ramach „Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  

 

Ad. pkt 31. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 645 ze zm.) i przepisy wykonawcze do ww. ustawy 

nakładają na powiatowe urzędy pracy zadania i wskazują sposoby ich realizacji.  

Mając na uwadze pełne i efektywne wykonywanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie 

zadań, należy uelastycznić strukturę organizacyjną Urzędu i poprawić zakresy zadań 

poszczególnych komórek organizacyjnych. To powyższe doprecyzowanie zakresów zadań 

poszczególnych komórek organizacyjnych wynika z istotnych zmian w przepisach ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które wprowadziły nowe działania  

w zakresie świadczonych przez Urząd usług rynku pracy oraz znacznie rozszerzyły katalog 

możliwych do stosowania instrumentów rynku pracy. Zaktualizowano także podstawy 

prawne działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie oraz wyraźnie określono misję 

Urzędu. W projekcie nowego Regulaminu organizacyjnego uwzględniono również 

powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Obowiązek powołania ABI wynikał 

ze zmienionych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 922).Mając na uwadze zakres wniesionych zmian  

i poprawek, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulamin organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie jest uzasadnione.    
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Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

St. Martuzalski podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 32. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Pan Sekretarz poinformował, że mając na uwadze zgodne z obowiązującymi przepisami 

funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Jarocinie, a także właściwe wykorzystanie 

kwalifikacji kadr oraz planowany nadzór członków Zarządu Powiatu Jarocińskiego nad 

komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu 

jarocińskiego przyjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za konieczne i uzasadnione. 

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2016, poz.814) organizację i zasady funkcjonowania 

starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny, którego uchwalanie należ do zadań 

zarządu powiatu. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 

uzasadnione. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

St. Martuzalski podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 33. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wynajem na rzecz podmiotów i jednostek 

organizacyjnych niebędących jednostkami organizacyjnymi, strażami, i inspekcjami 

powiatu jarocińskiego Sali Nr 30 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie  

Al. Niepodległości 10/12. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

§1. Ustala się wysokości odpłatności za wynajem na rzecz podmiotów i jednostek 

organizacyjnych niebędących jednostkami organizacyjnymi powiatu jarocińskiego Sali Nr 30 

w starostwie Powiatowym w Jarocinie Al. Niepodległości 10/12 : 

1)w kwocie 600 PLN brutto za wynajem na czas do 4 godzin, 
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2)w kwocie 800 PLN brutto za wynajem na czas powyżej 4 godzin, do 8 godzin 

włącznie. 

§2. Starosta Jarociński na pisemny wniosek podmiotu zainteresowanego wynajmem,  

z wyłączeniem przedsiębiorców, kierowany najpóźniej na 14 dni przed datą wynajmu, może 

dokonać zwolnienia z opłat ustalonych w trybie  §1 . 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

St. Martuzalski podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 34. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2017 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. 

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na 2017 r., 

 

Członkowie Zarządu bez pytań, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał 

oraz S. Martuzalski, podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 35. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, podjął uchwałę 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki 

samorządu terytorialnego na 2017 r. Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji 

Rady Powiatu Jarocińskiego w dniu 28 kwietnia 2017 r.., uchwały w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2017 r.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
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Ad. pkt 36. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2017 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w przedłożonym projekcie uchwały zostały zawarte wszystkie zmiany, które 

zostały zatwierdzone przez Zarząd, na dzisiejszym posiedzeniu. 

 

Zarząd bez pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 37. 

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 2017rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

W związku z podjęciem przez Zarząd, na dzisiejszym posiedzeniu, uchwały w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2017 r., wprowadza się zmiany w planie dotacji zadań zleconych 

oraz planie wydatków zadań zleconych na 2017r. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 38. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2017 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna, do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. 
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Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, bez uwag, podjął 

uchwałę. 

 

Ad. pkt. 39. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację  

o wykonaniu budżetu jednostki samorządu, w tym kwotę nadwyżki lub deficytu oraz  

o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy  

o finansach publicznych. 

Plan dochodów na dzień 31.03.2017 r. wynosił 76 427 521,11 zł i został zrealizowany 

w kwocie 21 237 975,42 zł, co stanowi 27,79 % wykonania planu. 

Plan wydatków na dzień 31.03.2017 r. wynosił 82 576 264,11 zł i został zrealizowany 

w kwocie 15 429 677,59 zł, co stanowi 18,69 % wykonania planu. 

Plan przychodów na dzień 31.03.2017 r. wynosił 7 500 000 zł i został zrealizowany  

w kwocie 1 198 426,75 zł. 

Plan rozchodów na dzień 31.03.2017 r. wynosił 1 351 257 zł i został zrealizowany w kwocie 

335 933 zł. 

W okresie od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku powiat jarociński wykonał dochody 

na kwotę 21 237 975,42 zł, natomiast wydatki na kwotę 15 429 677,59 zł.  

W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie 5 808 297,83 zł.  

Plan budżetu przewidywał deficyt w kwocie 6 148 743,00 zł. 

 

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

uchwałę. 
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Ad. pkt. 40. 

Skarbnika propozycję sfinansowania budżetu w związku ze zmniejszeniem subwencji 

oświatowej i PIT-u.  

Pismo stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 
 

Propozycja sfinansowania budżetu  
w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej i PIT-u 

         

    
subwencja PIT razem 

  
 

 

 BO 2017 29 479 
154,00 

12 776 
001,00 

   

   
teraz 

28 985 
210,00 

12 770 
661,00 

   

   
brak -493 944,00 -5 340,00 -499 284,00 499.284,00 

 

 

 
 
 

       1. Rozliczenie środków pozostałych po wypłacie ,,trzynastek'' 
   

 
Jednostka Rozdz. paragraf plan  wykonanie oszczędności do zdjęcia 

 

 
ZSPB TARCE 80120 4040 12 000,00 9 610,15 2 389,85 2 389 

 

 
ZSP NR 1 80130 4040 297 000,00 284 619,86 12 380,14 12 380 

 

 
ZSP NR 2 80130 4040 279 864,00 273 203,32 6 660,68 6 660 

 

 
ZSPB TARCE 80130 4040 192 000,00 183 699,05 8 300,95 8 300 

 

 
ZSO 80150 4040 700,00 583,70 116,30 116 

 

 
ZSP NR 1 80150 4040 5 200,00 5 103,62 96,38 96 

 

 
ZSPB TARCE 80150 4040 2 550,00 2 478,41 71,59 71 

 

 
PCPR 85218 4040 38 170,00 36 449,61 1 720,39 1 720 

 

 
PPP 85406 4040 56 000,00 54 263,56 1 736,44 1 736 

 

 
DOMOSTWO 85510 4040 66 500,00 65 556,44 943,00 943 

 

 
razem           34 411 

  
 

2. Rozliczenie oszczędności w niepublicznych jednostkach systemu oświaty 
  

 
szacowane wykonanie wg stanu na dzień 31.03.2017 

   

 
Jednostka Rozdz. paragraf plan  

szacowane 
wykonanie  

wg realizacji  
za I kw  oszczędności do zdjęcia 

 

 
SP 80120 2540 471 618,00 378 436,00 93 182 93 182 

 

 
SP 80130 2540 393 856,00 321 670,00 72 186 72 186 

 

 
razem           165 368 
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3. Środki zaplanowane w poręczeniu spłat obligacji z odsetkami przez spółkę  
  

 
Jednostka Rozdz. paragraf plan  spłacono oszczędności do zdjęcia 

 

 
SP 75704 8030 1 100 000,00 84 752,30 84 752,30 84 752,01 

 

 
razem           84 752,01 

 

         4. Środki pozostałe po rozliczeniu otrzymanych dofinansowań na przedsięwzięcia geodezyjne 

 
Jednostka Rozdz. paragraf plan  wykonanie oszczędności do zdjęcia 

 

 
SP 71012 4300 30 511,99 0,00 30 511,99 30 511,99 

 

 
razem           30 511,99 

 

         5. Środki pozostałe po rozliczeniu I kwartału na wynagrodzeniach w jednostkach oświatowych 

 
Jednostka Rozdz. paragraf plan  

szacowane 
wykonanie  

wg realizacji  
za I kw  

oszczędności do zdjęcia 
 

 
ZSSP 80102 4120 60 000,00 51 014,00 8 986,00 8 986 

 

 
ZSSP 80111 4110 197 000,00 172 744,00 24 256,00 24 256 

 

 
ZSSP 80111 4120 27 000,00 22 588,00 4 412,00 4 412 

 

 
ZSSP 80134 4110 108 000,00 106 220,00 1 780,00 1 780 

 

 
ZSSP 80134 4120 13 000,00 11 796,00 1 204,00 1 204 40 638 

 
ZSPB TARCE 80151 4110 12 100,00 2 895,00 9 205,00 9 205 

 

 
ZSPB TARCE 80151 4120 1 700,00 415,00 1 285,00 1 285 

 

 
ZSPB TARCE 80120 4010 159 521,00 86 555,00 72 966,00 10 000 

 

 
ZSPB TARCE 80120 4110 29 000,00 17 367,00 11 633,00 11 633 

 

 
ZSPB TARCE 80120 4120 4 100,00 1 609,00 2 491,00 2 491 

 

 
ZSPB TARCE 80130 4120 50 800,00 49 716,00 1 084,00 1 084 35 698 

 
ZSO 80120 4010 2 879 432,00 2 722 243,44 157 188,56 14 675 

 

 
ZSO 80120 4110 480 400,00 475 535,00 4 865,00 4 865 

 

 
ZSO 80120 4120 64 050,00 60 465,00 3 585,00 3 585 23 125 

 
ZSP NR 1 80120 4010 752 193,00 620 457,00 131 736,00 10 000 

 

 
ZSP NR 1 80120 4120 16 000,00 13 829,00 2 171,00 2 171 

 

 
ZSP NR 1 80130 4120 76 100,00 66 637,00 9 463,00 9 463 21 634 

 
ZSP NR 2 80120 4010 939 854,00 771 082,00 168 772,00 10 000 

 

 
ZSP NR 2 80120 4110 173 934,00 164 769,00 9 165,00 9 165 

 

 
ZSP NR 2 80120 4120 24 920,00 22 682,00 2 238,00 2 238 

 

 
ZSP NR 2 80130 4110 565 900,00 548 955,00 16 945,00 16 945 

 

 
ZSP NR 2 80130 4120 75 500,00 65 169,00 10 331,00 10 331 48 679 

 
ppp 85406 4010 670 000,00 666 506,00 3 494,00 3 494 

 

 
PPP 85406 4110 128 666,00 118 793,00 9 873,00 9 873 

 

 
PPP 85406 4120 15 500,00 14 400,00 1 100,00 1 100 14 467 

 
razem           184 241 

  

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

zgodę na przedłożone zmiany. 
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Ad. pkt. 41.  

Sprawy bieżące 

a) Pan Stanisław Martuzalski poinformował, że wpłynęło pismo z Powiatu Średzkiego, 

kierowane na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego o poparcie ich apelu 

dotyczącego ustanowienia roku 2018 rokiem Powstania Wielkopolskiego. Zaproponował, 

aby Rada Powiatu Jarocińskiego również podjęła taki projekt uchwały.   

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski wyraził zgodę na 

przygotowanie projektu uchwały dotyczącej uczczenia 100 lecia Powstania.  

 

b) Następnie Pan Stanisław Martuzalski przekazał informację, że Gmina Jarocin prowadzi 

konsultacje społeczne dotyczące konieczności zmiany nazw ulic, którym patronują osoby 

symbolizujące represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 

1944–1989. Uważa, że Powiat może zaproponować, aby jedna ulica nosiła nazwę jednego ze 

starostów przedwojennych.   

 

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..................................... 


