
Protokół Nr 4/14 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 17 grudnia 2014 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 17 grudnia 2014 r. został ustalony wcześniej 

przez p. Starostę. W obradach wzięło udział pięciu Członków Zarządu zgodnie  

z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht  - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Przemysław Masłowski -Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie  

4. Wiesław Ratajczak  - Kierownik Sekcji Bieżącego Utrzymania i Ochrony                            

Dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie, 

5. Witold Bierła   -Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Jarocinie  

6. Sławomir Adamiak  - Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych  

w Tarcach 

7. Alicja Staniszewska  - Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

 

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak 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, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedstawiony porządek obrad, przystąpiono 

zatem do jego realizacji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 1/14 z posiedzenia w dniu 3.12.2014 r., protokołu  

nr 2/14 z posiedzenia w dniu 08.12.2014 r. oraz protokołu nr 3/14 z posiedzenia w 

dniu 11.12.2014 r. 
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4. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr OD-GN.6845.2.5.2014.ZM w sprawie najmu lokalu użytkowego.  

5. Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr OD-GN.3026.7.2014.ZM w sprawie zmian w planie finansowym. 

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP.3012.11.2014  

w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie  

nr DPS-III/0303/49/14 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

8. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie  

nr DPS-III/0303/46/14 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

9. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie  

nr FK.0320.55.2014.ZT w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

10. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie  

nr P.P-P.330.43.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

11. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie  

nr P.P-P.103.8.2014 w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego. 

12. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie  

nr ZSS.3101.14.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

13. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

nr PINB.311.2.24.2014.BL w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

14. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.69.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

15. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.70.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

16. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.68.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

17. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.62.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

18. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

nr FN.3011.54.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

19. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO.3141.28.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

20. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie  

nr GK.3121.17.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 
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21. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie  

nr GK.3121.17.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. (pismo 2) 

22. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie  

nr ZSP/0312/9/2014 w sprawie zwiększenia planu wydatków na rok 2014.  

23. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie  

nr ZSP/0312/10/2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

24. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B. 302.23.2014.KD w sprawie zmian w planie finansowym 

jednostki. 

25. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B. 302.25.2014.KD w sprawie zmian w planie finansowym 

jednostki. 

26. Propozycja sfinansowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie. 

27. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-

I.3111.437.2014.7 w którym zawiadamia o blokadzie dotacji celowej.  

28. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-

I.3111.427.2014.2 w którym zawiadamia o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 

6.753,00 zł.  

29. Rozpatrzenie pisma Wydziału Rozwoju nr R.3026.1.13.2014.FK w sprawie 

wprowadzenia do planu dochodów kwoty 5 805,00 zł.  

30. Rozpatrzenie pisma Wydziału Rozwoju nr R.3026.1.14.2014.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym. 

31. Rozpatrzenie pisma Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr OB-OR.3026.22.2014.FA w sprawie zmian w planie finansowym. 

32. Zapoznanie się z korespondencją pomiędzy Wydziałem Finansów a Wojewodą 

Wielkopolskim w sprawie wyksięgowania nieściągalnych należności Skarbu 

Państwa.  

33. Rozpatrzenie pisma Wydziału Finansów nr FN.042.1.10.2014.B.K. w sprawie zmian  

w planie finansowym. 

34. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych  

nr OS.8023.12.2014.GK2 w sprawie protestu dotyczącego trybu ogłoszenia  

i przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku 

Operacyjnego.  
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35. Przyjęcie do wiadomości pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych  

nr OS.8031.23.2014.GK2 z informacją o zmianie godzin otwarcia apteki.  

36. Przyjęcie do wiadomości pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych  

nr OS.8031.17.2014.GK2 z informacją o zmianie siedziby i adresu spółki.  

37. Przyjęcie do wiadomości pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych  

nr OS.8031.17.2014.GK2 z informacją o terminie otwarcia nowej apteki.  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Roszkowie, 

Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego „Tęcza” im. Macieja Kostki  

w Radlinie oraz Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego „Tęcza” im. 

Macieja Kostki w radlinie Oddział w Cieczy.  

39. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie 

nieodpłatnego przekazania fantomów.  

40. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania 

likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie. 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zwolnienia 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie.  

42. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2014 rok.(po sesji 11.12) 

43. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu 

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok. (po sesji 11.12) 

44. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2014r. 

45. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2014 rok. 

46. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu 

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok. 

47. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2014-2022. 

48. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2014 r. 
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49. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

nr FN.3011.51.2014 w sprawie zmian do projektu planu wydatków na rok 2015. 

50. Przyjęcie do wiadomości uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby z dnia  

2 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o Projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024, w sprawie o projekcie budżetu 

Powiatu Jarocińskiego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 

informacyjnymi oraz w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu budżetu przez Powiat Jarociński. 

51. Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju w sprawie projektu budżetu powiatu na 2015 rok.  

52. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. 

53. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

budżetu powiatu na 2015 rok.  

54. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 1/14 z posiedzenia w dniu 3.12.2014 r., 

protokołu nr 2/14 z posiedzenia w dniu 8.12.2014 r. oraz protokołu nr 3/14 z posiedzenia  

w dniu 11.12.2014 r. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołów? 

 

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

M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zatwierdził ich treść.  

 

Ad. pkt. 4. 

Na posiedzenie Zarządu przybyła Alicja Staniszewska, z- ca Dyrektora Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami, która przedstawiła pismo Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami nr OD-GN.6845.2.5.2014.ZM w sprawie najmu lokalu 

użytkowego. Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Pan Patryk Serafiniak złożył wniosek w sprawie najmu lokalu użytkowego  

nr 12 usytuowanego w budynku położonym na nieruchomości w Jarocinie przy  

ul. Kościuszki 16, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego oraz wyrażenia zgody  

na umieszczenie na ścianie frontowej ww. budynku tablicy reklamowej.  

Prosi o udostępnienie lokalu od 5 stycznia 2015 roku w celu dokonania niezbędnych prac 

remontowych.  
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Zarząd bez uwag, 5 głosami „za” Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny  

oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na wniosek.  

 

Ad. pkt. 5. 

W kolejnym punkcie Pani Alicja Staniszewska, z- ca Dyrektora Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami, przedstawiła pismo Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr OD-GN.3026.7.2014.ZM w sprawie zmian w planie finansowym. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Zaoszczędzone środki proponuje przesunąć do par. 4300 w kwocie 50,00 zł na utrzymanie 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Skarbnik zadał pytanie skąd Pani Alicja zamierza pozyskać 100.000 zł, które znajdują się  

w planie budżetu Wydziału na 2015 rok? 

 

*** 

Pani Alicja Staniszewska wyjaśniła, że planowana jest sprzedaż działki, która jest łącznikiem 

ul. Chrobrego i ul. Kazimierza Wielkiego. Tam był podział, spec ustawą przeszło pod ten 

łącznik, pozostała część została wykupiona. Ten kawałek proponuje sprzedać w drodze 

przetargu. 100.000 zł, dlatego, że w takiej wysokości zostało wypłacone odszkodowanie.  

 

Ad. pkt. 6. 

Wiesław Ratajczak, Kierownik Sekcji Bieżącego Utrzymania i Ochrony Dróg w Zarządzie 

Dróg Powiatowych w Jarocinie, przedstawił pismo Zarządu Dróg Powiatowych  

w Jarocinie ZDP.3012.11.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie zwraca się z prośbą o zmiany w planie 

finansowym, w ramach własnego budżetu. Oznajmił, że w paragrafie 4300 wkradł się błąd 

zamiast 2000, 00 zł powinno być 1950,00 zł.  
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Zarząd w wyniku dyskusji przyjął jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt. 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Zakrzewie nr DPS-III/0303/49/14 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą o zmiany  

w planie finansowym, w ramach własnego budżetu. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 8. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Zakrzewie nr DPS-III/0303/46/14 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że zmniejszenie wynika ze zmniejszenia planu dotacji na 2014 r. pismem 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.11.2014 Nr FB-I.3111.427.2014.2 o kwotę 6.753 zł.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 9. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.55.2014.ZT w sprawie zmian w planie finansowym jednostki.  

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Skarbnik oznajmił, że Dyrektor zwraca się o zmiany w celu właściwego funkcjonowania 

jednostki. Konieczny jest zakup niszczarki dokumentów, krzeseł dla interesantów  
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i kontrahentów urzędu, foteli obrotowych dla pracowników itp. Wykazane oszczędności  

na poszczególnych paragrafach pozwolą zrealizować opisane przedsięwzięcia.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 10. 

Lidia Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie 

przedstawiła pismo Nr P.P-P.330.43.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 

r. Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Wykazane oszczędności planowane są na zakup pomocy do diagnozy i terapii pedagogicznej 

oraz na częściowe wyposażenie gabinetu terapii dla dzieci słabo słyszących.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 11. 

W kolejnym punkcie Lidia Kalinowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Jarocinie przedstawiła pismo nr P.P-P.103.8.2014 w sprawie zwiększenia dodatku 

funkcyjnego. Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Pani Dyrektor zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie dodatku funkcyjnego do kwoty 1.500 

zł miesięcznie. Podkreśliła, że kierowana przez nią poradnia udziela różnorodnej pomocy ok. 

5000-6000 osobom rocznie.  

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał zgodził się na wniosek Pani Dyrektor.  

 

W związku z tym Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w Jarocinie zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego 

dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ustala się wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Jarociński w wysokości: 

 

f) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarocinie – 1500 zł.                 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, zatwierdził zmianę i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Jarocinie nr ZSS.3101.14.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Przedstawione przesunięcia środków finansowych w paragrafach płacowych są niezbędne  

w celu dokonania płatności składek ZUS. Za m-c grudzień 2014 r.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 13. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego nr PINB.311.2.24.2014.BL w sprawie zmian w planie finansowym 

jednostki. Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

W celu maksymalnego wykorzystania dotacji Powiatowy Inspektor prosi o przeniesienie 

oszczędności w kwocie 1.329, 00 zł, wynikających z rozliczenia wydatków rzeczowych po 

otrzymaniu ostatecznych faktur.  

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 14. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.69.2014 w sprawie zmian w planie finansowym 

jednostki. Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 



 10 

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 300 zł w paragrafie 092 oraz  

w paragrafie 097 również o 300 zł.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 15. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.70.2014 w sprawie zmian w planie finansowym 

jednostki. Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Komendant zwrócił się z prośbą o przeniesienie zaoszczędzonych środków w łącznej kwocie 

8 799,00 zł do par. 4210 na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup 

wyposażenia indywidualnego dla strażaków, materiałów biurowych niezbędnych  

do rozpoczęcia prac biurowych w roku 2015.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 16. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.68.2014 w sprawie zmian w planie finansowym 

jednostki. Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Komendant zwrócił się z prośbą o przeniesienie zaoszczędzonych środków w łącznej kwocie 

79,00 zł do par. 4210 na zakup materiałów i wyposażenia. 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 17. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.62.2014 w sprawie zmian w planie finansowym 

jednostki. Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 2014 roku o Państwowej Straży Pożarnej wprowadzona 

została zmiana w sprawie obniżenia uposażenia z tytułu zwolnień lekarskich 

funkcjonariuszy. Wymienione przepisy nakładają obowiązek przesunięcia wygenerowanych 

oszczędności z paragrafu 4050 do paragrafu 4060 na nagrody uznaniowe z tytułu zastępstw 

za nieobcych z powodu choroby strażaków. Zaoszczędzona kwota wyniosła 619 zł.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 18. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie nr FN.3011.54.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki.  

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Z uwagi na otrzymanie środków na szkolenia kandydatów i osób już pełniących pieczę 

zastępczą oraz na świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach 

„Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014.”, 

Dyrektor prosi o dokonanie zmian w planie finansowym po stronie wydatków.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 19. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Jarocinie nr ZSO.3141.28.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Pozyskane oszczędności w kwocie 31.016,00 zł Dyrektor planuje przeznaczyć m.in.  

na modernizację i rozbudowę sieci informatycznej w budynku głównym szkoły w związku  

z wprowadzeniem od II semestru 2015 roku dziennika elektronicznego.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 
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Ad. pkt. 20. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Jarocinie nr GK.3121.17.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Dyrektor zwraca się o zwiększenie planu wydatków budżetowych 2014 roku. Środki zostaną 

przeznaczone na zapłatę składek ZUS i podatku dochodowego za grudzień 2014.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 21. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 1 w Jarocinie nr GK.3121.17.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

(pismo 2). Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Dyrektor zwraca się z prośbą o zwiększenie planu wydatków budżetowych 2014 roku  

o kwotę o 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów celem wyposażenia nowej 

pracowni informatycznej.  

 

Skarbnik oznajmił, że brakującą kwotę można przeznaczyć z rezerwy celowej. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 10 000,00 zł  

na powyższy cel.  

 

Ad. pkt. 22. 

Witold Bierła, Dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie przedstawił pismo nr ZSP/0312/9/2014  

w sprawie zwiększenia planu wydatków na rok 2014. Pismo stanowi załącznik  

nr 19 do protokołu. 

 

Dyrektor zwraca się z prośbą o zwiększenie planu wydatków na rok 2014 z przeznaczeniem 

na wypłatę wynagrodzeń.  
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Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 23. 

Witold Bierła, Dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie przedstawił pismo nr ZSP/0312/6/2014  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 r. Pismo stanowi załącznik  

nr 20  do protokołu. 

 

Dyrektor poprosił o przesunięcie środków w kwocie 11 950,00 zł z paragrafów, gdzie 

wystąpiły oszczędności do par. 4210 oraz par. 4240 na zakup zestawu komputerowego, 

zakup materiałów przeznaczonych do remontu pomieszczeń szkolnych oraz na zakup 

pomocy dydaktycznych.  

  

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz J. Zegar, 

zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt. 24. 

Na posiedzenie Zarządu przybył Sławomir Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – 

Biznesowych w Tarcach, który przedstawił pismo nr ZSP-B. 302.23.2014.KD w sprawie 

zmian w planie finansowym jednostki. Pismo stanowi załącznik nr 21  do protokołu. 

 

Po dokonaniu analizy wykonanych dochodów w roku 2014 zachodzi potrzeba dokonania 

korekty dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla wykonania budżetu  

w 2014 roku bez zobowiązań.  

 

Zarząd jednogłośnie, w pięcioosobowym składzie, bez uwag, wyraził zgodę  

na przedstawione zmiany w planie finansowym. 

 

Kolejna sprawa dotyczy wniosku, który złożyła uczennica szkoły Maria Krajewska  

o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ nie ma innej możliwości dokonania 

takiego zgłoszenia. Dyrektor zwraca się z prośbą o utworzenie rozdziału 85156 – składki na 

ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 47,00 zł w roku 2014 

oraz utworzenie w tym zakresie planu na kwotę 562,00 zł w roku 2015.  
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W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na wniosek Dyrektora o utworzenie  

ww. paragrafu. 

 

Ad. pkt. 25. 

Sławomir Adamiak, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach, który 

przedstawił pismo nr ZSP-B. 302.25.2014.KD w sprawie zmian w planie finansowym 

jednostki. Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Zaoszczędzone środki w kwocie 4 000,00 zł, Dyrektor proponuje przesunąć na zakup 

kosiarki spalinowej oraz części zamiennych do posiadanych maszyn rolniczych.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawione zmiany w planie finansowym. 

 

Ad. pkt. 26. 

Skarbnik przedstawił propozycję sfinansowania wydatków na wynagrodzenia i pochodne 

w jednostkach oświatowych. Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał 

zatwierdził propozycje zgłoszone przez Skarbnika.   

 

Ad. pkt. 27. 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-

I.3111.437.2014.7 w którym zawiadamia o blokadzie dotacji celowej.  

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Przedmiotowa blokada nastąpiła zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia z dnia 28 listopada 2014 roku nr PS-I.3111.99.2014.9 w związku z nadmiarem 

posiadanych środków. Powyższa decyzja nie powoduje zmiany w poziomie planu dotacji. 
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Ad. pkt. 28. 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Wojewody Wielkopolskiego  

Nr FB-I.3111.427.2014.2 w którym zawiadamia o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 

6.753,00 zł. Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

W związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych 

zasad za okres od października do listopada 2014 roku- DPS Zakrzew.  

 

Ad. pkt. 29. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Rozwoju nr R.3026.1.13.2014.FK  

w sprawie wprowadzenia do planu dochodów kwoty 5 805,00 zł. Pismo stanowi załącznik 

nr 26 do protokołu. 

 

W związku z pozyskaniem kwoty w wysokości 5 804,88 zł, ze sprzedaży okien pozyskanych 

w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej”. Wydział zwraca się z prośbą o wprowadzenie do planu dochodów w dziale  

852, rozdziale 85202,  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone przeniesienia. 

 

Ad. pkt. 30. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Rozwoju nr R.3026.1.14.2014.FK  

w sprawie zmian w planie finansowym. Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

W związku z koniecznością dokonania zmian w Planie Wdrażania Projektu dla zadania  

pn. „Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – 

administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”, które dofinansowane jest ze 

środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014, 

wydział zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 

852, rozdziale 85202. 
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Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone przeniesienia. 

 

Ad. pkt. 31. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr OB-OR.3026.22.2014.FA w sprawie zmian w planie finansowym.  

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że przesunięcia zaproponowane w piśmie są niezbędne do prawidłowej 

realizacji budżetu. Łączna kwota przesunięć to 24. 990 zł. 

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt. 32. 

Zarząd zapoznał się z korespondencją pomiędzy Wydziałem Finansów a Wojewodą 

Wielkopolskim w sprawie wyksięgowania nieściągalnych należności Skarbu Państwa. 

Korespondencja stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

 

Wojewoda poinformował, że zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, wojewoda nie 

posiada kompetencji do ingerowania w zapisy księgowe samorządu, a jako organ nadzorczy 

może wkraczać w działalność powiatu tylko w ściśle określonych sytuacjach. Ponadto 

obowiązek prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ciąży na kierowniku jednostki, 

który odpowiadając za całość gospodarki finansowej, ponosi również odpowiedzialność  

za wykonywanie obowiązków księgowych zgodnie z zasadami rachunkowości.  

 

Ad. pkt. 33. 

Skarbnik przedstawił pismo Wydziału Finansów nr FN.042.1.10.2014.B.K. w sprawie 

zmian w planie finansowym. . Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Konieczne jest dokonanie zmian o kwotę 3,00 zł w planie wydatków w składkach 

społecznych, które zostaną poniesione z uwagi na większe wykonanie.  
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Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt. 34. 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych  

nr OS.8023.12.2014.GK2 w sprawie protestu dotyczącego trybu ogłoszenia  

i przeprowadzenia konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku 

Operacyjnego. Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Prezes Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” przesłał pismo z wyjaśnieniami, w którym 

poinformował, że zaproponował spotkanie z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi  

w siedzibie Spółki w dniu 29.12.2014 roku w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.  

W związku z tym Starosta oznajmił, że skontaktuje się z Panem Prezesem po tym spotkaniu.  

 

Ad. pkt. 35. 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych  

nr OS.8031.23.2014.GK2 z informacją o zmianie godzin otwarcia apteki.  

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Apteka ogólnodostępna mieszcząca się w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16a od 10 listopada 

2014 roku jest czynna dla pacjentów w następujących godzinach: 

Poniedziałek – piątek : 09:00 – 21:00 

Sobota: 09:00 – 21:00 

Niedziela: 09:00 – 19:00 

 

Ad. pkt. 36. 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych 

nr OS.8031.17.2014.GK2 z informacją o zmianie siedziby i adresu spółki prowadzącej 

aptekę oraz nazwy apteki.   

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Dotyczy zmiany zezwolenia apteki w Jarocinie na ulicy Sienkiewicza 1 a.  
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Ad. pkt. 37. 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych  

nr OS.8031.15.2014.GK2 z informacją o terminie otwarcia nowej apteki.  

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Dotyczy Euro – Apteka, ul. Magnoliowa 1 a w Jarocinie, która została uruchomiona  

5 listopada 2014 roku.  

 

Ad. pkt. 38. 

Wicestarosta, przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Roszkowie, 

Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego „Tęcza” im. Macieja Kostki  

w Radlinie oraz Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego „Tęcza” im. 

Macieja Kostki w radlinie Oddział w Cieczy. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do 

protokołu. 

 

Wyjaśnił, że kwotę dotacji przypadającą na jedno przygotowane miejsce noclegowe oblicza 

się jako iloczyn kwoty przekazanej na finansowanie schronisk w części oświatowej 

subwencji ogólnej oraz sumy miejsc noclegowych przygotowanych w każdym dniu 

działalności schroniska. W związku z powyższym uchwala się wysokość dotacji na rok 2014 

dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Tęcza” w Radlinie w kwocie 48 933,36 zł na rok 

a dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Roszkowie w kwocie 48 933,36 zł. oraz dla 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Tęcza” w Radlinie Oddział w Cielczy w kwocie 

8 738,10 zł  

 

Zarząd, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie, bez uwag, zatwierdził wysokości dotacji oraz podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 39. 

Starosta, przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie 

nieodpłatnego przekazania fantomów. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do 

protokołu. 
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Fantomy stanowią przedmiot nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Przyrodniczo - 

Biznesowych w Tarcach zgodnie z fakturą zakupu nr 763/12/2013. Składniki majątkowe 

wymienione w załączniku stanowią integralną część do przedmiotowej Uchwały ze względu 

na przydatność w działaniu zespołu. 

 

Zarząd, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie, bez uwag, zatwierdził wysokości dotacji oraz podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 40. 

Starosta, przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie 

powołania likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Starosta zaproponował Pana Piotra Banaszaka na likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych, 

ponieważ jest to doświadczona i kompetentna osoba. Pozostali członkowie Zarządu wyrazili 

zgodę na propozycję Starosty.  

W związku z tym Zarząd powołuje Pana Piotra Banaszaka na likwidatora Zarządu Dróg 

Powiatowych Jarocinie. 

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

1) uregulowanie spraw pracowniczych, 

2) inwentaryzację mienia, 

3) sporządzenie wykazu należności i zobowiązań, 

4) uregulowanie wymagalnych zobowiązań, 

5) ściągnięcie wymagalnych należności, 

6) przekazanie mienia, 

7) zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych. 

8) archiwizację dokumentów przekazanie ich do archiwum państwowego lub archiwum 

zakładowego Starostwa Powiatowego Jarocinie, 

9) inne czynności niezbędne do przeprowadzenia likwidacji jednostki. 

 

Zarząd, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie podjął uchwałę. 
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Ad. pkt. 41. 

Starosta, przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie 

zwolnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Zwalnia się Pana Mariana Kaczmarka ze stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

w Jarocinie. Przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest likwidacja Zarządu Dróg 

Powiatowych w Jarocinie zgodnie z uchwałą Nr II/21/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 

11 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie. 

Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

Zarząd, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 42. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2014 rok.( po sesji 11.12) 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu.  

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 11.12.2014 r. uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz 

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 43. 

Kolejna uchwała Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego 

urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok, jest konieczna z uwagi na 

podjęcie przez Radę Powiatu Jarocińskiego na sesji w dniu 11.12.2014 r. uchwały w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2014 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
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Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. 

Kuzdżał, podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt. 44. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2014 r. Wyjaśnił, że w uchwale znajdują się zmiany zatwierdzone 

uprzednio, które może dokonywać Zarząd. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Członkowie Zarządu nie mieli pytań. Jednogłośnie w pięcioosobowym składzie podjęli 

uchwałę. 

 

Ad. pkt. 45. 

W kolejnym punkcie Skarbnik przedstawił i omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2014 r. Wyjaśnił, że jest to uchwała 

proceduralna do podjętej w poprzednim punkcie.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Zarząd jednogłośnie, w pełnym składzie podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 46.  

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego 

urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 r., to kolejna uchwała proceduralna, 

do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 

r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę. W głosowaniu wzięli udział wszyscy 

Członkowie Zarządu. 
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Ad. pkt. 47.  

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2014 – 2022. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w WPF wartości oraz wprowadzonych zmian stanowi załącznik do 

w/w uchwały. 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny 

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 48. 

Skarbnik szczegółowo omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zmian budżetu powiatu na 2014 r. Wszystkie zamiany zostały przez Zarząd zatwierdzone 

na dzisiejszym posiedzeniu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawiony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 49. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie nr FN.3011.51.2014 w sprawie zmian do projektu planu wydatków na rok 

2015.  

Pismo stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że Dyrektor PCPR w piśmie przedstawia szczegółowo, jakie będzie miał 

braki w 2015 rok. Skarbnik zwrócił uwagę, że trudno oszacować, jakie będą ostateczne 

koszty pieczy zastępczej. Zależy to od ilości tworzonych rodzin zastępczych w powiecie oraz 

od świadczeń, które będą im udzielane. Dyrektor Masłowski wyliczył, że może zabraknąć 

około 200 000,00 zł.  
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Zarząd w wyniku dyskusji w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz 

Z. Kuzdżał podjął decyzję, aby zabezpieczyć środki w rezerwie na rok 2015.  

 

Ad. pkt. 50. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, 

zapoznał się z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu wyrażającymi pozytywną opinią dotyczącą projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024, projektu budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz  

o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Powiat Jarociński.  

Zarząd szczegółowo przeanalizował uwagi RIO do projektu WPF Powiatu Jarocińskiego  

na lata 2015-2024 i postanowił uwzględnić je w autopoprawkach do projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015-2024. 

Pisma stanowią odpowiednio załącznik nr 47, nr 48 i nr 49 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 51. 

Następnie Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny 

oraz Z. Kuzdżał, przyjęli do wiadomości pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju 

wraz z przewodniczącymi komisji stałych w sprawie projektu budżetu powiatu na 2015 

r. wraz ze zgłoszonym wnioskiem. 

Pismo stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 

 

W związku z wyjaśnieniami Dyrektora Sławomira Adamiaka na temat praktyk uczniów  

z Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach, Zarząd w składzie Starosta, 

Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie, negatywnie rozpatrzył 

wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłoszony na posiedzeniu w dniu  

5 grudnia 2014 r., aby rozważyć możliwość przeznaczenia kwoty 40.500 zł z rozdziału 

90095 przeznaczonej na utrzymanie parku przy Domu Dziecka „Domostwo” w Górze 

na sfinansowanie praktyk przy pracach rewitalizacyjnych parku przez uczniów 

Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach. 
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Ad. pkt. 52. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, 

jednogłośnie zatwierdził omówione przez Skarbnika autopoprawki do projektu uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 

 

Na wniosek RIO w Objaśnieniach przyjętych wartości do WPF wskazano, że dochody 

majątkowe ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1) w 2015 roku w kwocie 100 tysięcy zł mają 

pochodzić ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarocinie oznaczonej  

w ewidencji gruntów na art. mapy 37 jako działka nr 703/1 o pow. 0.0876 ha stanowiącej 

własność powiatu jarocińskiego. 

W załączniku nr 2 do WPF "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" wprowadza się zmiany 

w przedsięwzięciu "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej" 

poprzez wprowadzenie wydatków bieżących oraz zwiększenie wydatków majątkowych  

w 2015 r. Wydatki bieżące dotyczą kosztów obsługi projektu w związku 

z otrzymanym dofinansowaniem na termomodernizację obiektu. Łączne nakłady w latach 

2014 – 2015 wyniosą 19.202, w tym w 2015 r. 12.147. Natomiast wydatki majątkowe 

w 2015 r. zwiększą się o kwotę 27.293. W związku z powyższym zmianie ulegną również 

łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań w tym przedsięwzięciu. 

Dokonano zmian związanych z przedkładanymi autopoprawkami do projektu budżetu  

na 2015 rok. 

Powyższe zmiany powodują konieczność wprowadzenia poprawek w wielu kolumnach 

w załączniku nr 1 do WPF oraz w Objaśnieniach przyjętych wartości, w związku, z czym 

przedstawia się jednolity tekst projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024 wraz  

z objaśnieniami. 
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Ad. pkt 53. 

Skarbnik omówił autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia budżetu powiatu na 2015 rok.  

Autopoprawki stanowią załącznik nr 52 do protokołu.  

Na wniosek RIO zmianie ulega załącznik nr 8 pn.,,Plan dochodów i wydatków związanych  

z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w załączeniu).  

Wykreślono wydatki w rozdz. 01008 Melioracje wodne dotyczące dotacji dla spółek 

wodnych w kwocie 20 tys. zł. Zwiększono natomiast wydatki w rozdz. 85202 Domy pomocy 

społecznej o 20 tys. zł, tj. do kwoty 120 tys. zł. Wskazano podstawę prawną  

do sfinansowania tych wydatków z dochodów, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy 

Prawo ochrony środowiska. 

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, 

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich w rozdziale 85202 § 6207 o kwotę 246.233 zł. 

1.W rozdziale 85202 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w § 6050 o kwotę 

1.040.350 zł oraz zwiększa się w § 6057 o kwotę 854.114 oraz w § 6059 o kwotę 213.529 zł 

w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej" 

2.W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j. s. 

t. o kwotę 7.373 zł w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa  

i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego  

na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”  

3.W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane o kwotę 4.075 zł w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa 

i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego  

na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"  

4.W rozdziale 85156 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4130 (składki  

na ubezpieczenia zdrowotne) o kwotę 141 zł. Środki te przeznacza się na ubezpieczenie 

zdrowotne pełnoletniej uczennicy Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach. 
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5.W rozdziale 80130 w § 6050 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 75.000 zł 

z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"  

6.W rozdziale 75818 zwiększa się rezerwę ogólną do kwoty 303.556 zł, co zapisano 

w projekcie uchwały budżetowej oraz w załączniku nr 2 o wydatkach. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone autopoprawki. 

 

Ad. pkt. 54. 

W sprawach bieżących: 

a) Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych członków Zarządu 

Powiatu w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 

 

Zmiana polega na : W uchwale Nr I/6/14 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 listopada 

2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu  

w Jarocinie po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Z członkiem Zarządu Powiatu w Jarocinie Panem Mirosławem Drzazgą 

nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.” 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził projekt uchwały. 

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Rozwoju nr R.042.2.2014.FK  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2014 rok. Pismo stanowi załącznik nr 54 do 

protokołu. 

 

Przeniesienia między paragrafami są konieczne do prawidłowej realizacji budżetu.  

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, bez uwag, zatwierdził przedstawione zmiany. 
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c) W kolejnym punkcie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny 

oraz Z. Kuzdżał, rozpatrzył zapytanie radnego Leszka Bajdy wystosowane na sesji w dniu 

11.12.14 r. w sprawie przejścia dla pieszych w Witaszyczkach. Pismo stanowi załącznik  

nr 55 do protokołu. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał zdecydował, aby Zarząd Dróg Powiatowych sformułował stosowne pismo do 

Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w tej sprawie. 

 

d) Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu 

Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 

 

Zarząd Jarocin Sport sp. z o. o. z siedzibą w Jarocinie zwrócił się w trybie art. 22 ust. 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 595 ze 

zm.) z wnioskiem do Rady Powiatu Jarocińskiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z radnym powiatowym Leszkiem Mazurkiem, zatrudnionym we wskazanej 

wyżej spółce. Stosownie do powołanego wyżej przepisu rozwiązanie z radnym stosunku 

pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu 

odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego 

stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego w dniu  

17 grudnia br. szczegółowo zapoznali się z wnioskiem spółki Jarocin Sport z dnia 

10.12.2014 r. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu 

Jarocińskiego. Ustalono, co następuje: 

Z treści powyższego wniosku wynika, że uchwałą Rady Nadzorczej Jarocin Sport sp. z o. o. 

z siedzibą w Jarocinie radny Leszek Mazurek został odwołany z funkcji członka i prezesa 

zarządu spółki. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że Pan Leszek Mazurek został 

zatrudniony w Jarocin Sport sp. z o. o. w ramach stosunku pracy w związku z powołaniem 

go do zarządu spółki i powierzeniem funkcji prezesa, a ponieważ został on odwołany z tej 

funkcji ustała zasadność trwania stosunku pracy.  

W tym stanie rzeczy, z uwagi na fakt, że podstawą rozwiązania stosunku pracy z Panem 

Leszkiem Mazurkiem nie są zdarzenia związane z pełnieniem przez niego funkcji radnego 

podjecie niniejszej uchwały jest zasadne.  
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Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził projekt uchwały. 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

Protokołowała  

Agnieszka Przymusińska 

 

 

    Członkowie Zarządu 
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