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Protokół Nr 129/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 06 września 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 06 września 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 – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

 

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 128/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 31 sierpnia 2017 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Referatu Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-

NG.3026.2.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

5. Rozpatrzenie pisma Referatu Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-

NG.3026.3.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

6. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości położonej  

w Jarocinie przy ul. Szubianki. 

7. Rozpatrzenie pisma I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie nr ZSO.013.1.2017  

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie obowiązków wicedyrektora szkoły. 

8. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.34.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok 
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9. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3021.3.2017.AB w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

10. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/38/17 w 

sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

11. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie 

nr PF-0332.30.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

12. Zapoznanie się z pismem Parafii Rzymsko - Katolickiej w Magnuszewicach. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2017 rok. 

16. Zapoznanie się z pismem Skarbnika. 

17. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017 - 2030. 

18. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok. 

19. Prace nad budżetem na 2018 rok. 

20. Zatwierdzenie upoważnienia dla p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w 

Jarocinie do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu przedsięwzięć ujętych w 

wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-

2030. 

21. Zatwierdzenie upoważnienia dla p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w 

Jarocinie 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. 

22. Sprawy pozostałe. 
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Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 128/17 z posiedzenia Zarządu w dniu  

w dniu 31 sierpnia 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, Z. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zatwierdził jego treść. 

 

Ad. pkt 4  

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

Referatu Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.2.2017.ZM w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2017 rok. Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Po utworzeniu § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – środki finansowe w 

kwocie 7 500,00  zł zostaną przeznaczone na realizację następujących inwestycji: 

1. „Likwidacja wspólnej kotłowni węglowej, zakup i montaż dwufunkcyjnego pieca 

gazowego w lokalu nr 8 położonym w budynku w Tarcach 20b” w kwocie 3 900,00 zł 

2. „Likwidacja wspólnej kotłowni węglowej, zakup i montaż dwufunkcyjnego pieca 

gazowego w lokalu nr 8 położonym w budynku w Tarcach 20a” w kwocie 3 600,00 zł 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 5  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Gospodarki Nieruchomościami nr R-

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

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Po zwiększeniu paragrafu § 4270  środki finansowe w kwocie 17 000,00 zł zostaną 

przeznaczone na remont elewacji budynku usytuowanego na nieruchomości położonej w 

Jarocinie przy ul. Długiej 28. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 
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Ad. pkt 6  

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski, zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości położonej  

w Jarocinie przy ul. Szubianki. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Stosownie do art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących między innymi 

wyrażenia zgody na dokonanie czynności nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu 

Jarocińskiego. 

Wymieniona w uchwale nieruchomość, położona w Jarocinie przy ul. Szubianki, zostanie 

nabyta do powiatowego zasobu nieruchomości w celu poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

 

Ad. pkt 7  

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski wyraził zgodę na powierzenie obowiązków wicedyrektora szkoły z dniem 

04 września 2017 r. Pani Dorocie Andrzejewskiej. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie  

nr FK.0320.34.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

     

Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego na 

paragrafach płacowych o kwotę 36 792,00 zł w związku z tym, że dwóch pracowników 

jednostki w październiku 2017 roku przechodzi na emeryturę. Środki zostaną wykorzystane 

na wypłatę odpraw emerytalnych. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie 

podjął decyzję, aby jednostka wypłaciła odprawy w ramach swojego budżetu. 
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Ad. pkt 9  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3021.3.2017.AB w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Zmniejszenie planu w paragrafie 4300 o kwotę 725,76 zł dokonuje się ze względu na 

konieczność zwiększenia paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe dla radcy prawnego 

z powodu zastępstwa w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 10  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-

III/0303/38/17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Zwiększenie w paragrafie 4170 – wynagrodzenia osobowe pracowników wynika  

z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umów zlecenia. Związane jest to 

głównie z tym, że trzeba zabezpieczyć dyżury pielęgniarek w DPS. Dyrektor DPS od 

dłuższego czasu nie może znaleźć stosownej osoby do zatrudnienia w ramach stosunku 

pracy. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 11 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.30.2017 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2017 rok.  Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 2014 roku zamieszczoną w Dzienniku Ustaw pod 

pozycją 502, a dotyczącą zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży 

Pożarnej wprowadzona została zmiana w sprawie obniżenia uposażenia z tytułu zwolnień 
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lekarskich funkcjonariuszy. Wymienione przepisy nakładają obowiązek przesunięcia 

wygenerowanych oszczędności z paragrafu 4050 do paragrafu 4060 na nagrody uznaniowe  

z tytułu zastępstw za nieobecnych z powodu choroby strażaków.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 12 

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

z pismem Parafii Rzymsko - Katolickiej w Magnuszewicach odnośnie podjęcia decyzji 

w celu prawnego uregulowania fragmentu drogi powiatowej na terenie działki 

parafialnej przy posesji Magnuszewice 18. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Wicestarosta poinformował, że złożył wizytę Biskupowi Kaliskiemu, z którym rozmawiał o 

tej sprawie. Biskup nie widzi przeciwskazań by sprawa została uregulowana w relacjach 

pomiędzy Parafią Magnuszewice  a Powiatem Jarocińskim w którego imieniu będzie działał 

Zarząd Powiatu. Konieczne jest przygotowanie operatu szacunkowego. 

 

Ad. pkt 13 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2017 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

W związku z uchwałą nr 452/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia  

21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. – wprowadza się zmiany w 

planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017r., uchwalonym 

uchwałą Zarządu Powiatu nr 363/17 z dnia 6 lutego 2017r. (ze zm.) 

 

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

uwag podjął uchwałę.  
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Ad. pkt 14 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2017 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

W związku z uchwałą nr XLVI/300/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia  

25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. – wprowadza się zmiany w 

planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017r., uchwalonym 

uchwałą Zarządu Powiatu nr 363/17 z dnia 6 lutego 2017r. (ze zm.) 

 

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

uwag podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 15  

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 2017 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

W związku z uchwałą nr XLVI/300/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia  

25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. –  w planie finansowym 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2017r., 

uchwalonym uchwałą Zarządu Powiatu nr 362/17 z dnia 6 lutego 2017r. (ze zm.) wprowadza 

się zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2017r 

 

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

uwag podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 16  

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

z pismem Skarbnika oraz zaakceptował jednogłośnie zaproponowane zmiany. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu 

 

W związku z Uchwałą nr 17/1055/2017 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2017 

r. w sprawie zaopiniowania uchwały nr XLV/294/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 4 
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sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 r. wnoszę o dokonanie 

następujących zmian w budżecie 2017 roku: 

Zwiększyć przychody o kwotę:  750.000 zł źródło finansowania: wolne środki z lat 

ubiegłych 

Zmniejszyć dochody o kwotę: 750.000 zł źródło finansowania: 

r. 60014 § 0950  -585.000 zł 

r. 85510 § 0830  -110.000 zł 

r. 85510 § 2900  -25.000 zł 

r. 85508 § 2900  -5.000 zł 

r. 85508 §0830  -25.000 zł 

Uzasadnienie 

Zmiany są konieczne, aby wykazać, że źródłem finansowania pożyczki dla szpitala nie będą 

środki z budżetu 2017 roku (dochody lub/i wydatki) ale wolne środki, które pozostały na 

rachunku budżetu z lat ubiegłych i nie są związane z bieżącym rokiem. 

W wyniku ww zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 750 tys. zł. 

Zmniejszenie dochodów w r. 60014 § 0950 -585.000 dotyczy części naliczonego 

odszkodowania za niewykonanie w terminie drogi Witaszyczki – Zakrzew (środki te będą 

nadal do wykorzystania), a pozostałe dochody są związane z odpłatnościami za pobyt dzieci 

na terenie powiatu jarocińskiego w placówkach i w rodzinach zastępczych (zmniejszenie 

wynika z zakończenia działalności domu dziecka w Dobieszczyźnie). 

 

Ad. pkt 17 i 18 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017-2030 oraz projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2017 r.  

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załącznik nr 14 i nr 15 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w przedłożonych projektach zostały ujęte zmiany zatwierdzone przez Zarząd  

na dzisiejszym oraz poprzednim posiedzeniu. 

 

Następnie Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, oraz Z. Kuzdżał, 

zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie 
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ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030 oraz 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. 

 

Ad. pkt 19 

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

zatwierdził druki wniosków i planów do projektu budżetu powiatu jarocińskiego na 

2018 r., omówione przez Skarbnika.  

Materiały stanowią załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. pkt 20 

Zarząd jednogłośnie, bez uwag, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał, S. 

Martuzalski zatwierdził upoważnienie dla p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w 

Jarocinie do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu przedsięwzięć ujętych w 

wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-

2030. 

Projekt upoważnienia stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. pkt 21 

Zarząd jednogłośnie, bez uwag, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał, S. 

Martuzalski zatwierdził upoważnienie dla p.o. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w 

Jarocinie 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. 

Projekt upoważnienia stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt 22 Sprawy pozostałe 

a) Starosta w związku zatwierdzonymi projektami uchwał Rady Powiatu Jarocińskiego oraz 

zmianami budżetowymi, skutkującymi zakupem nieruchomości na potrzeby ZSP przy ulicy 

Szubianki przedłożył do zaakceptowania wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o 

zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 11 września br. (poniedziałek) na godz. 15.00.  

 

Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski zaakceptował 

wniosek Starosty. 
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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..................................... 


