
1 

 

 

Protokół Nr 114/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 23 maja 2017 r.  

 

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 23 maja 2017 r. został ustalony w trybie pilnym 

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

obecności. W posiedzeniu uczestniczyli także: 

1. Jan Bartczak – sekretarz powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak - skarbnik 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 113/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 17 maja 2017 r.  

4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w sprawie zmiany 

brzmienia nazwy zadania inwestycyjnego na rok 2017. 

5. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

Uchwały nr 401/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie 

zmian budżetu powiatu na 2017 r.  

7. Sprawy pozostałe. 
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Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 113/17 z posiedzenia Zarządu w dniu  

w dniu 17 maja 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 rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 w sprawie zmiany brzmienia nazwy zadania inwestycyjnego na rok 2017.  

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Dotychczasowa nazwa zadania brzmiała: Dostawa i montaż windy oraz wykonanie 

sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. 

Proponowana nazwa zadania: Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu 

osobowego. 

 

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

zmianę nazwy zadania. 

 

Ad. pkt 5. 

Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, jednogłośnie 

zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zmian budżetu powiatu na 2017 r. Autopoprawki stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

W projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r., w związku z pismem 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, wprowadza się zmianę w wykazie wydatków 

majątkowych powiatu jarocińskiego nazwy zadania w rozdziale 80130 § 6050. 

Dotychczasowa nazwa zadania „Dostawa i montaż windy oraz wykonanie sanitariów dla 

niepełnosprawnych” otrzymuje brzmienie „Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do 
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potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb 

dźwigu osobowego”.  

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

autopoprawkę do projektu uchwały. 

 

 

Ad. pkt 6. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

Uchwały nr 401/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie 

zmian budżetu powiatu na 2017 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 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 7. Sprawy pozostałe 

a) Zarząd upoważnił Pana Patryka Kulkę – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu przedsięwzięć ujętych w wykazie 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 – 2030. 

Ponadto Zarząd upoważnił Pana Patryka Kulkę – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie 

przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2030, których realizacja w roku budżetowym  

i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 
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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..................................... 


