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Protokół Nr 133/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 11 października 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 11 października 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. 

4. Piotr Banaszak – Kierownik Referatu Dróg Powiatowych. 

 

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, Zb. 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 132/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 02 października 2017 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr GGN-GN.6810.6.2017.JA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu 

Państwa. 

5. Rozpatrzenie pisma Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

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

6. Rozpatrzenie pisma Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

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

7. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.13.2017.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

8. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.14.2017.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 
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9. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.11.2017.KB 

dotyczące ujęcia zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Prusy - 

Magnuszewice - Kotlin" w projekcie WPF na lata 2017 - 2030. 

10. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Stara Obra dotyczącego prac remontowych  

na drodze powiatowej łączącej miejscowości Golina i Stara Obra. 

11. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.25.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.26.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

13. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.27.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

14. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

nr PF-0332.40.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

15. Przyjęcie do budżetu powiatu na 2017 rok dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego w dz. 754,rozdz.75411,par 2110. 

16. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

nr PF-0332.36.2017 dotyczące zwiększenia dotacji w rozdziale 75411. 

17. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

nr PF-0332.37.2017 dotyczące zwiększenia dotacji w rozdziale 75411. 

18. Przyjęcie do budżetu powiatu na 2017 rok dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego w dz. 801,rozdz.80102,par 2110. 

19. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.13.2017 dotyczące 

zwiększenia dotacji w rozdziale 80102. 

20. Przyjęcie do budżetu powiatu na 2017 rok dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego w dz. 853,rozdz.85321,par 2110. 

21. Przyjęcie do budżetu powiatu na 2017 rok dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego w dz. 855,rozdz.85508,par 2160. 

22. Przyjęcie do budżetu powiatu na 2017 rok dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego w dz. 855,rozdz.85508,par 2130. 

23. Przyjęcie do budżetu powiatu na 2017 rok dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego w dz. 853,rozdz.85321,par 2110. 

24. Przyjęcie do budżetu powiatu na 2017 rok dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego w dz. 754,rozdz.75411,par 2110. 

25. Przyjęcie do budżetu powiatu na 2017 rok dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego w dz. 852,rozdz.85202,par 2130. 

26. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

nr PINB.311.2.7.2017.BL dotyczące zmniejszenia dotacji w rozdziale 71015. 
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27. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

nr PINB.311.2.8.2017.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

28. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.41.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

29. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

nr FN.3011.20.2017 dotyczące zwiększenia dotacji od Wojewody. 

30. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

nr FN.3011.22.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

31. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

nr FN.3011.23.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

32. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

nr FN.3011.24.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

33. Rozliczenie budżetu DPS w Kotlinie wg stanu na dzień 30 września 2017 r. 

34. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/43/17  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

35. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/44/17  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

36. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/45/17  

w sprawie dofinansowania wniosku. 

37. Rozpatrzenie pisma "Domostwa" w Górze nr 032/20/2017 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2017 rok. 

38. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarocinie  

nr P.P-P.330.42.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

39. Rozpatrzenie pisma I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie nr ILO.3110.13.2017 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

40. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr GK 3121.18.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

41. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr D.44.20.2017.RN w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne. 

42. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr GK.3210.12.2017 dotyczące prośby o nieodpłatne przekazanie kserokopiarki. 

43. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie  

nr ZSP/0312/8/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

44. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie  

nr ZSP/0312/9/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

45. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie  

nr ZSP-3111/19/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne. 
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46. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie  

nr ZSP-3111/20/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne. 

47. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach  

nr ZSP-B.302.17.2017.KD w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

48. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach  

nr ZSP-B.071.1.66.2017 w sprawie zwiększenia planu finansowego na rok 2017. 

49. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach  

nr ZSP-B.071.1.95.2017 w sprawie prośby o nieodpłatne przekazanie kserokopiarki. 

50. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-ZK.0023.6.2017.CB dotyczące wniosku Komendanta Powiatowego Policji  

w Jarocinie w sprawie wsparcia finansowego. 

51. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3026.12.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.. 

52. Rozpatrzenie pisma Gminy Kotlin z dnia 15 września 2017 roku. 

53. Przyjęcie do wiadomości preliminarza wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Jarocinie na 2018 rok. 

54. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego  

nr IR-VIII.6355.8.2017.2 dotyczące akcji dystrybucji darowizn materiałów 

budowlanych. 

55. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyznania 

dotacji na dofinansowanie w roku 2017 kosztów związanych z likwidacją wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego. 

56. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. 

57. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego stanowiącego własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

58. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Niepublicznego Młodzieżowego Domu 

Kultury Olimp, dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie  

i Niepublicznego Młodzieżowego Domu Kultury Akademia Kultury. 

59. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca  

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

Powiatowi Jarocińskiemu na 2017 rok. 
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60. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego przeznaczonej 

do sprzedaży. 

61. Sprawa regulacji należności Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Praktycznego w Jarocinie - Krzysztof Hajdasz osoba prowadząca szkoły na rzecz 

Powiatu Jarocińskiego. 

62. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r. 

63. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2017 rok. 

64. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 r. 

65. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie intensyfikacji prac związanych z budową drogi ekspresowej 

S11. 

66. Rozpatrzenie pisma Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP/P/296/2017  

w sprawie wniosku o przekazanie kwoty 750 tys. zł. 

67. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie wysłania 

pism do kół łowieckich z prośbą o wzięcie udziału w akcji sprzątania świata 

68. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, aby w projekcie 

budżetu na 2018 rok ująć kwotę na dofinansowanie wniosków dotyczących usuwania 

azbestu. 

69. Prace nad budżetem na 2018 rok - ciąg dalszy. 

70. Sprawy pozostałe. 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 132/17 z posiedzenia Zarządu w dniu  

w dniu 02 października 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 St. Martuzalski zatwierdził jego treść. 
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Ad. pkt 4  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski rozpatrzył pismo 

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr GGN-GN.6810.6.2017.JA  

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa. 

 Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie 

Nieruchomości, która nakłada na Starostę obowiązek sporządzenia wykazu nieruchomości 

Skarbu Państwa, konieczne jest rozszerzenie istniejącego oprogramowania GEO-INFO  

o moduł do sporządzenia zestawień wynikających z ww. ustawy. Koszt zakupu modułu 

zgodnie z przedstawioną oferta przez twórcę oprogramowania wynosi 5 000,00 zł netto  

+ 23 % VAT tj. 6150,00 zł brutto. Zakup ten jest niezbędny do wykonania ww. zadania  

i uniknięcia kar wynikających z art.19 pkt.5 ww. ustawy. Nadmienia się, że pierwszy wykaz 

nieruchomości Skarbu Państwa należy przekazać do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 

do dnia 10.11.2017 r. 

Skarbnik zaproponował, aby powyższą kwotę Zarząd rozdysponował z rezerwy ogólnej 

dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian budżetu. 

 

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

wyraził zgodę na przekazanie kwoty 6 150,00 zł.  

 

Ad. pkt 5  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia 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 2 do protokołu. 

 

Po zwiększeniu § 4390,4430 oraz 4610 środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie 

kosztów związanych ze sporządzeniem operatu szacunkowego oraz dokonania opłaty 

niezbędnej do wykonania przyłącza kanalizacyjnego do lokalu mieszkalnego stanowiącego 

własność Powiatu Jarocińskiego oraz opłaty sądowej związanej z nabyciem nieruchomości. 

Kwota 900,00 zł po zwiększeniu środków finansowych w zadaniu pt.: Podział i zakup 

nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Szubianki – zostanie przeznaczona na pokrycie 

kosztów aktu notarialnego. 

Zmiany w zakresie wydatków bieżących zostają ujęte w uchwale Zarządu zmieniającej 

budżet. Natomiast kwota zwiększenia wydatku inwestycyjnego 900 zł zostanie przesunięta 

z § 4480 na najbliższej sesji. 
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Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie, 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 6  

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 3 do protokołu. 

 

Zmiany między paragrafami związane są z koniecznością wykonania remontu elewacji 

bocznej ściany budynku usytuowanego na nieruchomości położonej w Jarocinie  

przy ul. Długiej 28. 

 

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany, które zostają ujęte w dzisiejszej uchwale Zarządu 

zmieniającej budżet. 

 

Ad. pkt 7  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

nr R-DP.3026.13.2017.KB w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Zmiany dotyczą:  

1. w § 6050 zmniejszyć zadanie: 

• „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Gola” z kwoty 150 000,00 na kwotę  

28 660,00 zł czyli o kwotę 121 340,00 zł; 

•  „Przebudowa drogi powiatowej Kamień – Dobieszczyzna – Sierszew – Parzew”  

z kwoty 900 000,00 zł na kwotę 75 000,00 zł czyli o kwotę 825 000,00 zł; 

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P w Górze” z kwoty 300 000,00 zł  

na kwotę 286 857,64 zł czyli o kwotę 13 142,36 zł; 

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P w miejscowości Wilcza” z kwoty 

320 000 zł na kwotę 303 778,99 zł czyli o kwotę 16 221,01 zł 

2. w § 4300 zmniejszyć zadanie: 

• „Ścinka poboczy” z kwoty 55 000,00 zł na kwotę 40 000,00 zł czyli o kwotę  

15 000,00 zł;   
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w § 4300 zwiększyć zadanie: 

• „Oznakowanie pionowe i poziome” z kwoty 100 000.00 na kwotę 115 000,00 zł 

czyli o kwotę 15 000,00 zł. 

3. w § 4270 zmniejszyć zadanie: 

• „Wyrównanie profilu drogi powiatowej na odcinku Żerków – Żerniki” z kwoty 

173 000,00 zł na kwotę  na kwotę 171 868,55 zł czyli o kwotę 1 131,45 zł; 

w § 4270 zwiększyć zadanie: 

• „Remonty cząstkowe” z kwoty 460 000,00 zł na kwotę 461 131,45 zł czyli  

o kwotę 1 131,45 zł. 

 

Zmiany dotyczące paragrafów 4270 i 4300 zostają przyjęte na dzisiejszym zarządzie. 

Natomiast na wniosek Skarbnika zmniejszenia wydatków majątkowych będą realizowane 

stopniowo, mając na uwadze konieczność dofinansowania innych zadań w budżecie. 

 

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 8  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

nr R-DP.3026.14.2017.KB w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 Zmiany dotyczą:  

3. w § 2310 zwiększyć zadanie: 

• „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu” z kwoty 125 000,00 zł  

na kwotę 195 000,00 zł czyli o kwotę 70 000,00 zł; 

4. w § 4610 zwiększyć zadanie: 

• „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” z kwoty 7 195,00 na kwotę  

8 037,00 zł czyli o kwotę 2 164,00 zł. 

 

Skarbnik zaproponował, aby brakującą kwotę 72.164 zł uzupełnić z następujących zadań 

inwestycyjnych: 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P w miejscowości Wilcza zmniejszenie o 16.221 zł 

- Przebudowa drogi nr 4183P w Górze zmniejszenie o 13.142 zł 
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- Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo – Gola zmniejszenie o 42.801 zł. 

Powyższe zmiany zostaną przyjęte na najbliższej sesji powiatu. 

 

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

wyraził zgodę na przedłożone propozycje. 

 

Ad. pkt 9  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

nr R-DP.3026.11.2017.KB dotyczące ujęcia zadania pod nazwą "Przebudowa drogi 

powiatowej Prusy - Magnuszewice - Kotlin" w projekcie WPF na lata 2017 - 2030. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się o ujęcie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Prusy - 

Magnuszewice - Kotlin" w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2017 – 2030 zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE: 

Łączne nakłady finansowe      3 180 000,00 zł 

1) limit 2017       1 880 000,00 zł 

2) limit 2018        1 300 000,00 zł 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski przy 3 głosach 

„za” i głosie „wstrzymującym się” (Wicestarosta) wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

Zmiany zostaną ujęte na najbliższej sesji  w uchwale zmieniającej WPF, a także w projekcie 

zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. 

 

Ad. pkt 10  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Sołectwa Stara Obra dotyczącego prac 

remontowych na drodze powiatowej łączącej miejscowości Golina i Stara Obra. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Sołectwo Stara Obra zwróciło się z wnioskiem o realizację prac remontowych na drodze 

powiatowej łączącej miejscowości Golina i Stara Obra. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie nie 
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wyraził zgody na wniosek, z powodu braku środków finansowych.  

 

Ad. pkt 11 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.3026.25.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Zmiany między paragrafami dotyczą zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem 

na wykonanie toreb papierowych z herbem Powiatu Jarocińskiego, które służą do promocji 

powiatu. Zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej sesji powiatu. 

 

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 12 

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

z pismem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.26.2017 w sprawie zmian 

w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Zmiany między paragrafami dotyczą zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem 

na organizację Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Zmiany zostają wprowadzone 

dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie. 

 

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 13 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.3026.27.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Zmiany między paragrafami dotyczą zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem 

na XIV Powiatowy Przegląd Kultury Ludowej organizowany przez Stowarzyszenie 
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Miłośników Kultury Ludowej. Zmiany zostają wprowadzone dzisiejszą uchwałą w sprawie 

zmian w budżecie. 

  

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 14 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej nr PF-0332.40.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Komenda zwróciła się o zmiany w planie finansowym na 2017 rok pomiędzy paragrafami. 

 

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

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej 

sesji rady powiatu. 

 

Ad. pkt 15 

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

do budżetu powiatu na 2017 rok dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w dz. 

754, rozdz.75411,par 2110 o kwotę 24.910 zł z przeznaczeniem dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie na odtworzenie sprzętu  

i materiałów eksploatacyjnych uszkodzonych lub zużytych podczas działań 

ratowniczych w wyniku nawał ci, które przeszły z nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. 

Zmiany zostają wprowadzone dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt 16  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej nr PF-0332.36.2017 dotyczące zwiększenia dotacji w rozdziale 75411. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zmiany zostają wprowadzone dzisiejszą uchwałą  

w sprawie zmian w budżecie. 
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Ad. pkt 17  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej nr PF-0332.37.2017 dotyczące zwiększenia dotacji w rozdziale 75411.  

Zmiany zostają wprowadzone dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 18 

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

do budżetu powiatu na 2017 rok dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego  

w dz. 801,rozdz.80102,par 2110 o kwotę 627 zł. Powyższe zwiększenie dotacji celowych 

pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone jest na uzupełnienie środków  

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne 

niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zmiany zostają wprowadzone 

dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu 

 

Ad. pkt 19 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Specjalnych  

nr ZSS.3101.13.2017 dotyczące zwiększenia dotacji w rozdziale 80102. Zmiany zostają 

wprowadzone dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu 

 

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 20 

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

do budżetu powiatu na 2017 rok dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego  

w dz. 853,rozdz.85321,par 2110 o kwotę 19.419 zł. Powyższe środki przeznaczone  
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są na finansowanie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Zmiany zostają wprowadzone dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu 

 

Ad. pkt 21 

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

do budżetu powiatu na 2017 rok dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego  

w dz. 855,rozdz.85508,par 2160 o kwotę 8.449,00 zł. Powyższe środki przeznaczone  

są na realizację świadczenia wychowawczego. Zmiany zostają wprowadzone dzisiejszą 

uchwałą w sprawie zmian w budżecie. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt 22 

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

do budżetu powiatu na 2017 rok dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego  

w dz. 855,rozdz.85508,par 2130 o kwotę 43.637,21 zł. Powyższe zwiększenie dotacji 

przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych powiatów, tj. zatrudnianie przez 

powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Zmiany zostają wprowadzone 

dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt 23 

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

do budżetu powiatu na 2017 rok dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego  

w dz. 853,rozdz.85321,par 2110 o kwotę 2.410 zł. Powyższe środki przeznaczone  

są na zadania określone w art.6a ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany zostają wprowadzone dzisiejszą 

uchwałą w sprawie zmian w budżecie. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad. pkt 24 

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

do budżetu powiatu na 2017 rok zmieniony plan dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego w dz. 754,rozdz.75411,par 2110 dotyczący Komendy Powiatowej 
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Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany zostają wprowadzone dzisiejszą uchwałą w sprawie 

zmian w budżecie. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. pkt 25 

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

do budżetu powiatu na 2017 rok dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego 

w z. 852,rozdz.85202,par 2130 o kwotę 341.835 zł w związku z korektą planu pod kątem 

wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do sierpnia 

2017 r. – DPS Kotlin. Podział tych środków na wydatki zostanie dokonany po rozliczeniu 

budżetu DPS Kotlin w bieżącym roku. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. pkt 26 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego nr PINB.311.2.7.2017.BL dotyczące zmniejszenia dotacji w rozdziale 

71015. Zmiany zostają wprowadzone dzisiejszą uchwałą w sprawie zmian w budżecie. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 27 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego nr PINB.311.2.8.2017.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 

rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się o przeniesienia między paragrafami 

w związku ze zwiększonymi wydatkami w § 4300 – zakup usług pozostałych 

spowodowanymi znacznym wzrostem od lutego br. cen usług Poczty Polskiej oraz 

nieprzewidzianymi wydatkami na kolorowe kserokopie dokumentacji fotograficznej 

budynków uszkodzonych w wyniku nawałnic, występuje niedobór środków na opłaty  

za przesyłki pocztowe.  
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Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zostaną one wprowadzone na najbliższej sesji rady 

powiatu. 

 

Ad. pkt 28 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie  

nr FK.0320.41.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie zwraca się z prośbą o przesunięcie środków 

finansowych w wysokości łącznie 4 256 zł z § 4140 (3 533 zł), z § 4390 (62 zł), z § 4430 

(661 zł), na § 4210 (3 000) oraz na § 4300 (1 256 zł) w związku z potrzebą zakupu środków 

chemicznych, prenumeraty czasopism, pokrycia kosztów zakupu fotela biurowego oraz usług 

malowania biur i wymiany wykładziny. 

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zostaną one wprowadzone na najbliższej sesji rady 

powiatu. 

 

Ad. pkt 29 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jarocinie nr FN.3011.20.2017 dotyczące zwiększenia dotacji od Wojewody.  

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zwiększenie dotacji w kwocie 43.637,21 zł zostaje 

wprowadzone dzisiejszą uchwałą zarządu w sprawie zmian w budżecie w rozdziale 85508 § 

4010. Pozostałe zmiany z pisma zostaną wprowadzone na najbliższej sesji rady powiatu. 

 

Ad. pkt 30 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011.22.2017 dotyczące zwiększenia dotacji od Wojewody. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie 

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zostają one wprowadzone dzisiejszą uchwałą zarządu 

w sprawie zmian w budżecie.  

 

Ad. pkt 31  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011.23.2017 dotyczące zwiększenia dotacji od Wojewody. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zostają one wprowadzone dzisiejszą uchwałą zarządu 

w sprawie zmian w budżecie. 

 

Ad. pkt 32  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011.24.2017 dotyczące zwiększenia dotacji od Wojewody. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zostają one wprowadzone dzisiejszą uchwałą zarządu 

w sprawie zmian w budżecie. 

 

Ad. pkt 33  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski zapoznał się  

z rozliczeniem budżetu DPS w Kotlinie wg stanu na dzień 30 września 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Ad. pkt 34  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie  

nr DPS-III/0303/43/17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.  

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski podjął decyzję, 

aby rozpatrzyć pismo na następnym posiedzeniu Zarządu oraz zaprosić Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Kotlinie celem udzielenia wyjaśnień.  
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Ad. pkt 35 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie  

nr DPS-III/0303/44/17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.  

Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2017 rok pomiędzy paragrafami. 

 

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

bez uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zostaną one wprowadzone do budżetu  

na najbliższej sesji rady powiatu. 

 

Ad. pkt 36 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie  

nr DPS-III/0303/45/17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.  

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski podjął decyzję, 

aby rozpatrzyć pismo na następnym posiedzeniu Zarządu oraz zaprosić Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Kotlinie celem udzielenia wyjaśnień.  

 

Ad. pkt 37 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo "Domostwa" w Górze nr 032/20/2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.  

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się o zmiany w planie finansowym na 2017 po stronie dochodów w § 0970 

– uzyskane odszkodowanie z polisy za ziszczenia spowodowane wichurą otrzymana kwota 

23.488,83 zł. Pozyskane środki proponuje przeznaczyć na pokrycie kosztów wyjazdów 

szkolnych dzieci, do kina, teatru, na basen oraz na naprawę skutków sierpniowej nawałnicy. 

 

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

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zostaną one wprowadzone na najbliższej sesji 

rady powiatu. 
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Ad. pkt 38 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Jarocinie nr P.P-P.330.42.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Dyrektor zwróciła się o zmiany w planie finansowym na 2017 między paragrafami. 

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

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zostaną one wprowadzone na najbliższej sesji 

rady powiatu. 

 

Ad. pkt 39 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie  

nr ILO.3110.13.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków finansowych w planie budżetowym  

na rok 2017 w rozdziale 80146 (po stronie wydatków) – dokształcanie nauczycieli, oraz 

dodatkowe środki finansowe w kwocie 3 000,00 zł z uwagi na konieczność szkoleń 

nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych i wdrażaniem nowej 

podstawy programowej w szkołach. 

 

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

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zostaną one wprowadzone na najbliższej sesji 

rady powiatu. Brakujące 3 tysiące złotych będzie pochodziło z planu wydatków urzędu 

zabezpieczonego na dokształcanie nauczycieli z rozdz. 80146 § 4170. 

 

Ad. pkt 40 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 1 w Jarocinie nr GK 3121.18.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 

rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

W związku z wykonaniem 100% planu wydatków w § 4210 na koniec m-ca września 

Dyrektor zwraca się z prośbą o przesunięcie środków z § 4300, gdzie na dzień 5.10.2017 r. 
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wykazuje oszczędności. Wykonanie planu na koniec miesiąca września związane jest  

z poniesionymi zwiększonymi wydatkami od maja do sierpnia 2017 r. na realizację projektu 

„Kształcenia zawodowego uczniów ZSP 1 w Jarocinie” oraz wydatkami związanymi  

z organizacją Jubileuszu 70- lecia szkoły, który obchodzony był w pierwszych dwóch 

tygodniach września br. 

 

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

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zostaną one wprowadzone na najbliższej sesji 

rady powiatu. 

 

Ad. pkt 41 

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

rozpatrzył pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr D.44.20.2017.RN i wyraził zgodę na nauczanie indywidualne uczennicy klasy 

pierwszej liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2017/2018 w ilości 14,5 godziny 

tygodniowo. 

Pismo stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Ad. pkt 42 

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

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr GK.3210.12.2017 i jednogłośnie 

wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie kserokopiarki z Wydziału Administracyjnego 

Starostwa Powiatowego w Jarocinie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Jarocinie. Konieczne jest przygotowanie stosownej uchwały. 

Pismo stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Ad. pkt 43 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 2 w Jarocinie nr ZSP/0312/8/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 

rok. Pismo stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zmiany w planie finansowym na rok 2017 po stronie 

dochodów w związku z otrzymaną nagrodą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w 

kwocie 3.000 zł za wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Szkoła Roku.  
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Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz St. Martuzalski bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zostaną one wprowadzone na najbliższej sesji 

rady powiatu i ujęte w § 0970. 

 

Ad. pkt 44 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 2 w Jarocinie nr ZSP/0312/9/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 

rok. Pismo stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

W związku ze zwiększeniem planu dochodów o 3 000 zł – otrzymana nagroda  

za wyróżnienie w konkursie. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i pomocy 

dydaktycznych. 

 

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

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Kwota 3 tys. zł zostanie wprowadzona na 

najbliższej sesji rady powiatu. Natomiast zwiększenie wydatków z projektu należy wyjaśnić 

i odpowiednio skorygować to przedsięwzięcie w WPF. 

 

Ad. pkt 45 

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

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr ZSP-3111/19/2017 i wyraził 

zgodę na nauczanie indywidualne dla ucznia klasy II w wymiarze 14 godzin. 

Pismo stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Ad. pkt 46 

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

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr ZSP-3111/20/2017 i wyraził 

zgodę na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy II w wymiarze 14 godzin. 

Pismo stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Ad. pkt 47 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.302.17.2017.KD w sprawie zmian w planie finansowym na rok 

2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
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W roku bieżącym zaplanowano w budżecie szkoły wykonanie ogrodzenia ogrodu przy 

budynku szkolnym Tarce 18 na kwotę 8 800,00 zł. Jednak w wyniku negocjacji z oferentem 

koszt przewidzianych robót wyniesie 5 850,00 zł. w związku z powyższym Dyrektor planuje 

nadwyżkę w wysokości 2 950,00 zł przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego  

i oprogramowania. 

 

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

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. Zostaną one wprowadzone na najbliższej sesji 

rady powiatu. 

 

Ad. pkt 48 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.071.1.66.2017 w sprawie zwiększenia planu finansowego na rok 

2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego na rok 2017 o 16 000,00 zł 

w rozdziale 80130 § 6050 – wydatki inwestycyjne na realizację zadania pod nazwą „Budowa 

hali warsztatowo – garażowej w zespole Szkół im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach”. 

Zwiększenie kosztów realizacji zadania wynika ze wzrostu cen materiałów i usług. 

 

Skarbnik zaproponował, aby kwotę 16 tys. zł przenieść z inwestycji drogowej z zadania 

- Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo – Gola zmniejszenie o 16.000 zł 

w związku z wcześniejszym wnioskiem Referatu Dróg o zmniejszenia inwestycji. 

 

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

wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego. Zmiany zostaną przygotowane  

na najbliższą sesję rady powiatu. 

 

Ad. pkt 49 

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

Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.071.1.95.2017  

i jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie kserokopiarki z Wydziału 
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Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. Konieczne jest przygotowanie stosownej uchwały. 

Pismo stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Ad. pkt 50 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-ZK.0023.6.2017.CB dotyczące wniosku Komendanta Powiatowego Policji  

w Jarocinie w sprawie wsparcia finansowego. 

Pismo stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa przekazał do rozpatrzenia pismo Komendanta 

Powiatowego Policji w Jarocinie w sprawie możliwości wsparcia finansowego dla Komendy 

Powiatowej Policji w Jarocinie w kwocie 35 000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu 

oznakowanego. Kwota ta będzie stanowić 50% ceny pojazdu, pozostała kwota pochodzić 

będzie ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.  

 

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

wyraził zgody na wniosek z powodu braku środków finansowych. 

 

Ad. pkt 51 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3026.12.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

 

Uzasadnienie zmian: 

Rozdział 75020 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 

zwiększenia planu dokonuje się na zadaniach: „Zakup artykułów biurowych” o kwotę: 

3 000,00 zł., „Prenumerata aktów prawnych, 

zakup innych publikacji” o kwotę: 1 000,00 zł., „Inne zakupy” o kwotę: 2 000,00 zł. W zwią

zku z koniecznością doposażenia w niezbędne artykuły biurowe, czasopisma na 

stanowiskach pracy tut. Urzędu. 

§ 4260 – zakup energii 
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zmniejszenia planu dokonuje się na zadaniu: „energia cieplna” o kwotę: 4 000,00 zł. w 

związku z mniejszymi kosztami zakupu energii niż przyjęto na etapie planowania 

związanych z  panującymi warunkami atmosferycznymi. 

§ 4270 – zakup usług remontowych 

- zwiększenia planu dokonuje się na zadaniu: „Konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń” o 

kwotę; 2 000,00 zł. w celu wykonania usług przeglądu i konserwacji zamontowanych 

klimatyzatorów. 

Rozdział 70005 – środki własne  

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne 

§ 4120 – składki na Fundusz pracy 

Zwiększenie w/w środków jest spowodowane koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń 

oraz pochodnych dla pracowników 4 pracowników zatrudnionych na 3 etatach z dotacji 

wojewody, która nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń oraz pochodnych dla w/w 

pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu gospodarki 

nieruchomościami skarbu państwa. 

Rozdział 75011 - dotacja  

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 

§ 4120 – składki na Fundusz pracy 

 

w/w środki pochodzą z dotacji przekazanej przez wojewodę na wynagrodzenia  

dla 6 pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.  

Przeniesienia w powyższych paragrafach są spowodowane lepszym wykorzystaniem dotacji 

w związku z powyższym dokonuje się przeniesienia z paragrafu 4120 na wynagrodzenia. 

 

75011 – środki własne 

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne 

 

w związku z tym, iż przekazana przez Wojewodę dotacja nie wystarcza na wynagrodzenia 

oraz pochodne dla 6 pracowników wykonujących zadania z administracji rządowej 

utworzono środki własne z , których są wypłacane wynagrodzenia dla w/w pracowników w 

związku z powyższym zaistniała potrzeba zwiększenia w/w środków  

w paragrafie 4010 - wynagrodzenia oraz w pochodnych od funduszu wynagrodzeń. 
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Rozdział 60014  

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne 

§ 4120 – składki na Fundusz pracy 

 

Z powyższego rozdziału są wynagradzani pracownicy wykonujący zadania przejęte przez 

Powiat po byłym Zarządzie Dróg Powiatowych zwiększenie w w/w paragrafach jest 

niezbędne w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne dla 

w/w  pracowników. 

 

Rozdział 75020 

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne 

§ 4120 – składki na Fundusz pracy 

§ 4140 – wpłaty na PFRON 

 

Zwiększenie w paragrafie 4010- wynagrodzenia zostało spowodowane nie ujęciem w planie 

wynagrodzeń  na rok 2017 odpraw emerytalnych dla pracowników Starostwa.  

Wynika to z faktu, iż w 2016r. zaplanowane odprawy zostały w budżecie, ponieważ 

pracownicy nie skorzystali z przywileju przejścia na emeryturę w związku 

 z powyższym nie ujęto, ich w planie na rok 2017.  W roku bieżącym wypłacono odprawy  

2 pracownikom. Nadmienić należy, iż 1 z pracowników odszedł na emeryturę w związku  

z pozytywnym dla niego wyrokiem sądu, po 3 letnim okresie ubiegania się o nią.  

Drugi z pracowników w związku z przejściem na emeryturę otrzymał  odprawę oraz nagrodę 

jubileuszową z tytułu  45 letniego stażu pracy. Powyższa nagroda  nie była  ujęta w planie 

budżetu, ponieważ pracownik skorzystał z przywileju, iż przy przejściu na emeryturę 

nagroda jubileuszowa jest wypłacana 12 miesięcy wcześniej. 

Powyższe odprawy zostały wypłacone w I półroczu. 

 

Paragrafy 4110 i 4120 - to pochodne od funduszu wynagrodzeń w związku z powyższym 

zwiększenie funduszu wynagrodzeń powoduje zwiększenie w powyższych paragrafach. 

 

§ 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 
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zmniejszenia planu paragrafu o kwotę: 700,00 zł. Jest możliwe w związku  

z dofinansowaniem mniejszej ilości okularów do pracy przy komputerze pracownikom  

tut. Urzędu oraz brakiem konieczności wypłaty ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze 

oraz za pranie odzieży roboczej pracownikowi, który odszedł na emeryturę. 

 

§ 4170: wynagrodzenia bezosobowe 

 

zmniejszenia planu paragrafu o kwotę 10 000,00 zł. jest możliwe w związku z zawarciem 

mniejszej ilości umów zlecenia po odbytych stażach z Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie niż przyjęto do projektu budżetu.  

 

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 

 

zmniejszenia planu o kwotę 425,00 zł. w w/w paragrafie dokonuje się w związku z brakiem 

konieczności wypłaty zasądzonych wyrokiem Sądu opłat za wydanie kart pojazdu 

wynikających  

z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na rzecz osób fizycznych niż przyjęto na etapie 

planowania budżetu. 

 

§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 

zmniejszenia planu o kwotę 425,00 zł. w w/w paragrafie dokonuje się w związku z brakiem 

konieczności wypłaty zasądzonych wyrokiem Sądu opłat za wydanie kart pojazdu 

wynikających  

z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na rzecz osób prawnych niż przyjęto na etapie 

planowania budżetu. 

§ 4390 – zakup ekspertyz, analiz i opinii  

możliwość zmniejszenia planu w/w paragrafu o kwotę 1 000,00 zł. Zaistniała w związku 

z brakiem potrzeby występowania na zewnątrz po opinie, analizy oraz ekspertyzy.  

 

Skarbnik zaproponował, aby brakujące wydatki uzupełnić ponadplanowymi dochodami  

z rozdziału 80130 § 2910. 

 

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

wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego. Zmiany zostaną wprowadzone na 

najbliższej sesji rady powiatu.  
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Ad. pkt 52 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Gminy Kotlin z dnia 15 września 2017 roku. 

Pismo stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 

 

Wójt Gminy Kotlin zwrócił się do powiatu z prośbą o partycypację kosztów na jedno  

z trzech zadań: 

1. Przebudowa drogi gminnej Twardów – Racendów (etap II) – 300 000,00 zł – 

wnioskowana kwota. 

2. Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Teodorowska w Kotlinie (etap II) – 300.000,00 

zł – wnioskowana kwota. 

3. Przebudowa drogi w Kotlinie na odcinku nr 139 oraz 71 - 300.000,00 zł – wnioskowana 

kwota. 

 

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

wyraził zgodę na partycypację kosztów na jedno z zaproponowanych zadań. 

 

Ad. pkt 53 

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

do wiadomości preliminarz wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarocinie na 

2018 rok. Wniosek będzie rozpatrywany przy konstruowaniu projektu budżetu na 2018 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 

 

Ad. pkt 54 

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

do wiadomości pismo Wojewody Wielkopolskiego nr IR-VIII.6355.8.2017.2 dotyczące 

akcji dystrybucji darowizn materiałów budowlanych. 

Pismo stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 

Wojewoda poinformował, że materiały budowlane dla mieszkańców poszkodowanych przez 

nawałnicę uległy już wyczerpaniu. Przeprowadzona akcja przebiegła pomyślnie, aktualnie 

trwa dystrybucja materiałów. Z oferowanej formy skorzystało kilkadziesiąt poszkodowanych 

rodzin zamieszkałych w województwie wielkopolskim. 
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Ad. pkt 55 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie w roku 2017 kosztów związanych  

z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 

 

W uchwale nr 386/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie 

przyznania dotacji na dofinansowanie w roku 2017 kosztów związanych z likwidacją 

wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego, wprowadza się następujące 

zmiany: 

Załącznik do uchwały nr 386/17 stanowiący „Wykaz nieruchomości, na których 

zlokalizowane są budynki wraz z ich rodzajem, dla których przyznaje się w roku 2017 

dotacje z budżetu Powiatu Jarocińskiego na dofinansowanie kosztów związanych 

z likwidacją wyrobów zawierających azbest”, 

 

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

podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 56 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 

 

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

podjął uchwałę i powierzył stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie 

Panu Markowi Tyrakowskiemu.  

 

Ad. pkt 57 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego stanowiącego 

własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 

 

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

wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie środka trwałego, stanowiącego własność Powiatu 
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Jarocińskiego, ul. Al. Niepodległości 10/12, 63-200 Jarocin, zgodnie z załącznikiem  

do niniejszej uchwały, na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Jarocinie,  

ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin. 

 

Ad. pkt 58 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Niepublicznego 

Młodzieżowego Domu Kultury Olimp, dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Jarocinie i Niepublicznego Młodzieżowego Domu Kultury Akademia Kultury. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 

 

W uchwale Nr 342/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla Niepublicznego Młodzieżowego Domu Kultury Olimp, dla 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie i Niepublicznego Młodzieżowego Domu 

Kultury Akademia Kultury wprowadza się następujące zmiany:  

                 § 1 otrzymuje brzmienie „Uchwala się wysokość dotacji dla: 

1) Niepublicznego Młodzieżowego Domu Kultury Olimp, 

2) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie, 

3) Niepublicznego Młodzieżowego Domu Kultury Akademia Kultury 

w wysokości 5,81 zł na jednego uczestnika zajęć miesięcznie”. 

 

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

podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 59 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

zmieniająca w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu 

Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2017 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 55 do protokołu. 

 

W załączniku do uchwały Nr 450/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 sierpnia 

2017r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

Powiatowi Jarocińskiemu na 2017 rok, w części dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji 
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społecznej określonych w art. 35a ust. 1, pkt 7 i 8 ustawy, wprowadza się zmiany określone 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po wprowadzeniu zmian określonych w ust. 1 

załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

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

podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 60 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Jarocińskiego przeznaczonej do sprzedaży. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 do 

protokołu. 

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość położoną w Jarocinie, oznaczoną                          

w ewidencji gruntów obręb Jarocin na arkuszu mapy 37 jako działka nr 703/1 o pow. 0.0876 

ha, będącą własnością Powiatu Jarocińskiego dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie – V 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KZ1J/00008966/2, zgodnie  

z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 

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

podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 61 

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

ze sprawą regulacji należności Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Praktycznego w Jarocinie - Krzysztof Hajdasz osoba prowadząca szkoły na rzecz 

Powiatu Jarocińskiego. 

Pismo stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 

 

Ad. pkt 62 

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 58 do protokołu. 
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W związku z uchwałą nr XLVIII/316/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia  

29 września 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.), zgodnie z załącznikami 

do niniejszej uchwały. 

 

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

podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 63 

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 59 do protokołu. 

 

W związku z uchwałą nr XLVIII/316/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia  

29 września 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., zgodnie z załącznikiem  

do niniejszej uchwały.  

 

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

podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 64 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 

 

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

zostały zatwierdzone przez Zarząd, na dzisiejszym posiedzeniu. 
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Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie 

podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 65 

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

zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego Apel Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie intensyfikacji prac związanych z budową drogi ekspresowej 

S11. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 

 

Rada Powiatu Jarocińskiego składa podziękowanie za wybudowanie obwodnicy Jarocina 

będącej jednym z etapów budowy drogi ekspresowej S 11. Powyższa inwestycja  

w dużym stopniu przyczyniła się do upłynnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa  

w północno – zachodniej części Powiatu Jarocińskiego. Nie rozwiązuje ona jednak 

problemów komunikacyjnych w pozostałej części powiatu. Wyjazd z Jarocina w kierunku 

Ostrowa Wielkopolskiego w dalszym ciągu jest bardzo utrudniony i cechuje się dużą 

wypadkowością. 

W związku z tym Rada Powiatu Jarocińskiego zwraca się z apelem o intensyfikację prac 

projektowych i zapewnienie środków na budowę drogi ekspresowej szczególnie  

na kluczowym dla naszego powiatu odcinku Kórnik – Ostrów Wielkopolski.  

Wybudowanie drogi ekspresowej na w/w odcinku zdecydowanie wpłynie na rozwój 

gospodarczy lokalnych ośrodków oraz usprawni komunikację północy z południem naszego 

kraju. Niniejszy apel kieruje się do Premiera Rządu RP, Ministra Infrastruktury  

i Budownictwa oraz Wojewody Wielkopolskiego. 

 

Ad. pkt 66 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie"  

nr SZP/P/296/2017 w sprawie wniosku o przekazanie kwoty 750 tys. zł.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 

 

Prezes Spółki zwrócił się z prośbą o przekazanie kwoty 750 000,00 zł w ramach umowy 

pożyczki między Szpitalem a Powiatem Jarocińskim do dnia 27.10.2017 roku. Otrzymanie 

ww. kwoty pozwoli uregulować część zobowiązań wymagalnych, które na dzień 31.08.2017 

r. wynosiły 910.103,55 zł oraz bieżących z tytułu dostaw leków i materiałów medycznych 

oraz zakupionych usług. 
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Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz St. Martuzalski jednogłośnie 

wyraził zgodę na wniosek. 

 

Ad. pkt 67 

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

wyraził zgodę na wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie wysłania 

pism do kół łowieckich z prośbą o wzięcie udziału w akcji sprzątania świata. 

Pismo stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 

 

Ad. pkt 68 

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

wyraził zgodę na wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, aby w projekcie 

budżetu na 2018 rok ująć kwotę na dofinansowanie wniosków dotyczących usuwania 

azbestu. Pismo stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 

 

Ad. pkt 69 

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

wyraził zgodę na następujące założenia do budżetu: 

 

1. Dotacje na pożytek i wolontariat  

Plan na 2018 rok zgodnie z kwotami zapisanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok przyjętym przez Zarząd Powiatu w dniu 

19.09.2017 r.:  

 

Rozdz. Nazwa rozdz. Działanie Kwota 

85311 Rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób 

niepełnosprawnych 

W zakresie działań dla osób 

niepełnosprawnych 

2 600 

85149 Programy polityki 

zdrowotnej 

Ochrona i promocja zdrowia 3 100 

92105 Pozostałe zadania w zakresie 

kultury 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i tradycji 

78 000 

92605 Zadania w zakresie kultury 

fizycznej 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

55 000 

85412 Kolonie i obozy oraz inne Krajoznawstwo oraz 33 000 
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formy wypoczynku dzieci i 

młodzieży szkolnej, a także 

szkolenia młodzieży 

wypoczynek dzieci i 

młodzieży 

85203 Ośrodki wsparcia Prowadzenie Powiatowego 

Ośrodka Wsparcia 

550 800 

75515 Nieodpłatna pomoc prawna Udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz 

zwiększenia świadomości 

prawnej społeczeństwa 

60 725,88 

 

W WPF na ww zadania zaplanowano o 13.233,84 zł mniej. Skąd uzupełnić brakujące 

środki?: 

- dotacja dla biblioteki w wpf założono 123.627 zł, a wniosek jest na 120 tys. zł

 3.627   

Rozdz. Wykonanie 

2015  

Wykonanie 

2016  

Plan IX/2017    URP 

2018 

WPF 2019 WPF 2020 

92116 120 000 120 000 120 000 ? 125 481,41 127 363,63 

 

- zarządzanie powiatowym transportem w wpf założono 54 052,06 zł, a wniosek jest na 

50 tys. zł           4.052,06 

Rozdz. Wykonanie 

2015  

Wykonanie 

2016  

Plan IX/2017    URP 

2018 

WPF 2019 WPF 2020 

60004 29 999,70 119 998,90 60 000 ? 0 0 

 

- pozostała działalność w kulturze r. 92195 w wpf założono 31 685 zł, a wniosek jest na 

27. 500 zł           4.185,00 

Rozdz. Wykonanie 

2015  

Wykonanie 

2016  

Plan IX/2017    URP 

2018 

WPF 2019 WPF 2020 

92195 20 595,16 60 603,49 24 500 ? 32 022,51 32 363,71 

Złożony plan to i tak wzrost o +12,24% w stosunku do 01.01.2017 r. 

- reszta dołożona z rozdz. 80195 w kwocie 1.369,78  

Wartości historyczne i planowane na pożytek w ww rozdziałach 

Rozdz. Wykonanie 

2015  

Wykonanie 

2016  

Plan IX/2017    URP 2018 WPF 2019 WPF 2020 

85311 1 450 1 250 2 500  2 600 2 653,02 2 706,08 

85149 3 000 2 100 3 000 3 100 3 137,37 3 184,43 

92105 62 500 48 180 84 000 78 000 74 181,47 74 923,28 

92605 50 000 44 128,10 52 000 55 000 47 055,40 47 761,23 

85412 28 500 31 386,12  39 000 33 000 33 461,51 33 963,43 

85203 554 837 697 151 684 720 550 800 561 816 573 052,32 

75515 0 0 60 725,88 60 725,88 63 178 64 441,56 

razem 700 287 824 195,22 925 945,88 783 225,88 785 482,77 800 032,33 

 

2. Plan w rozdz. 80195 

Wg złożonych projektów szkół – odpisy na zfśs – łącznie 228.278 
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Pozostałe paragrafy wg projektu Wydziału OiSS; do § 4010 dołożone blisko 3 tys. zł na 

odpis na nagrody dla nauczycieli z okazji DEN. 

 

3. Dochody i wydatki  związane z ochroną środowiska 

Wg złożonych projektów: 

Dochody 250.000 (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) 

Wydatki 295.000 (108 tys. usuwanie azbestu, nagrody 15 tys. zł, zakupy 7 tys. zł, usługi 

35 tys. zł, 110 tys. rewaloryzacja parku w Kotlinie etap III, 20 tys. park w Górze) 

Zrealizowane dochody z opłat i kar w ostatnich latach 

Rozdz. Wykonanie 

2015  

Wykonanie 

2016  

Plan 

IX/2017   

Wykonanie 

na 

4.10.2017 

WPF 2019 WPF 2020 

90019 208 671,30 254 369,30 250 000 183 397,27 260 100 265 302 

Propozycja korekty projektów 

Dochody 190.000 (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) 

Wydatki 190.000 (100 tys. usuwanie azbestu, nagrody 15 tys. zł, zakupy 7 tys. zł, usługi 

35 tys. zł, 20 tys. park w Górze, 13 tys. park w Porębie) 

W WPF założono wyższe dochody bieżące a tym samym wyższe wydatki majątkowe. 

W związku z brakiem dochodów (wydatki majątkowe przeniesione na drogi) , w związku 

z tym brak 46.664,32 zł. 

Propozycja sfinansowania braków: 

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Żerkowie założyć plan 125 tys. zł, w wpf 

zakładano wzrost do 126.625 zł, oszczędność    1.625,00 zł 

- na dotacje dla spółek wodnych referat wnioskuje o 20 tys. zł, w wpf założono 20.200 zł, 

oszczędność         200,00 zł 

- na zfśs dla pracowników DD Domostwo w wpf zaplanowano 5.068,91 zł, jednostka 

złożyła plan na 4.600 zł, oszczędność     468,91 zł 

- pozostałe środki z dochodów ponadplanowych – odsetki od zwracanych dotacji 

oświatowych         44.370,41 zł 

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  

Brak środków 

 

5. Plan KPP Straży Pożarnej oraz PINB 

Wg złożonych projektów  

Wniosek KPPSP o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego z napędem szosowym 4x2 w kwocie 400 tysięcy zł – brak środków. 

Dotacji dla OSP nie zaplanowano – brak środków. 
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6. Plan dla KP Policji 

Wniosek o dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego 35.000,00 zł – brak 

środków. 

7. Poręczenie dla szpitala 

Wg zawartych umów to kwota 1.180.790,41 zł. 

8. Z WPF zdjąć plan dochodów i wydatków na środki na Dom Dziecka  

w Dobieszczyźnie 

W 2018 r. -548.282 zł, w latach kolejnych zwiększane o +1,3%, aż do 2030 r. 

9. Projekt ,,Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych poprzez rozbudowę istniejącej klatki schodowej o szyb dźwigu 

osobowego’’ – wydatki majątkowe 

Wg WPF: w 2017 r. 215.000,00 zł w 2018 r. 215.000,00 zł. 

10. Projekt ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz 

mobilność kadry kształcenia zawodowego’’ – wydatki bieżące 

Wg WPF w 2018 r. 88.351,19 zł, plan wg projektu.  

11. Projekt ,,Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych 

i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany 

danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa'' – wydatki 

majątkowe 

Wg WPF w 2018 r. 194.144,67 rozdz. 95195 § 6639. 

12. Projekt ,,Założenie bazy BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy 

Jaraczewo, Kotlin, Żerków jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy 

porozumienia z Głównym Geodetą Kraju’’ – wydatki bieżące zlecone i własne 

Wg WPF w 2018 r. 339.250 zł, w tym środki powiatu 203.896 zł, zadania zlecone 

135.354 zł 

13. Projekt ,,Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz 

standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik 

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług’’ – 

wydatki bieżące zlecone i własne 

Wg WPF w 2018 r. 2.135.213 zł, w tym środki powiatu 320.281,95 zł, środki unijne 

1.814.931,05 zł; dochody – środki unijne 1.900.902,99 zł. 

14. Projekt ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz 

mobilność kadry kształcenia zawodowego’’ w ZSP nr 1 

Wg WPF w 2018 r. 88.351,19 zł  
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15. Projekty ,,Kształcenie zawodowe uczniów ZSP nr 1’’, ,,Kształcenie zawodowe 

uczniów ZSP nr 2’’, ,,Kształcenie zawodowe uczniów ZSPB w Tarcach’’, ,,Rozwój 

kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim’’, 

,,Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie’’ – 

dochody i wydatki 2.028.931,89 zł. 

16. Projekt ,,Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego’’ w ZSP nr 2 

Wprowadzić przedsięwzięcie do WPF: 2017 r. 0 zł, 2018 r. 112.830,30 zł, 2019 r. 

112.830,30 zł brak planu na paragrafy w 2018 r.  

17. Dochody i wydatki na wypłaty właścicielom ekwiwalentów za wyłączenie gruntów 

z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej 

Dochody i wydatki po 46 tys. zł 

 

 

Ad. pkt 70 Sprawy pozostałe 

a)Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym weźmie udział w Konwencie Starostów  

w Ostrzeszowie, na którym będzie omawiana sprawa dotycząca podatku od infrastruktury 

teleinformatycznej umieszczonej w pasie drogowym dróg powiatowych. 

 

b) Pan Sekretarz zaproponował przekształcenia w Referacie Organizacyjnym  

i Bezpieczeństwa, polegające na przeniesieniu pracownika Biura Obsługi Klienta  

do Sekretariatu. Natomiast pomieszczenie zaadaptować na biuro dla większej ilości 

pracowników. 

 

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

wyraził zgodę na propozycję. 

 

c) Wicestarosta wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagrody dwóm pracownikom Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 
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Protokołowała  

Agnieszka Przymusińska 

  

Członkowie Zarządu 
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