
Protokół Nr 6/14 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 29 grudnia 2014 r. po sesji 

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 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, 

 

 

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. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie  

nr DPS-III/0303/52/14 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

4. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

nr PINB.311.2.28.2014.BL w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

5. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.73.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO.3141.29.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

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

nr GK.3121.21.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

8. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B. 302.28.2014.KD w sprawie zmian w planie finansowym 

jednostki. 
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9. 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 29.12) 

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

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok. (po sesji 29.12) 

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

budżetu powiatu na 2014 r. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2014 rok. 

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

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok. 

14. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt. 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Zakrzewie nr DPS-III/0303/52/14 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie prosi o zmiany planu finansowego DPS na 

2014 rok we wskazanych paragrafach, w celu zabezpieczenia bieżącej działalności Domu  

i zapewnienia płynności finansowej.  

 

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

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

 

Ad. pkt. 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego nr PINB.311.2.28.2014.BL w sprawie zmian w planie finansowym 

jednostki. Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Powiatowy Inspektor prosi o przeniesienie oszczędności w kwocie 315 zł, wynikających  

z rozliczenia wydatków rzeczowych po otrzymaniu ostatecznych faktur.  
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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.5. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.73.2014 w sprawie zmian w planie finansowym 

jednostki. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

W związku z oszczędnościami w paragrafach 4360,4370,4410 Komendant proponuje 

przesuniecie kwoty 55 zł do paragrafu 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów 

biurowych niezbędnych do rozpoczęcia prac biurowych w 2015 roku oraz środków  

do utrzymania czystości.  

 

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

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

 

Ad. pkt.6. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Jarocinie nr ZSO.3141.29.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki.  

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

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

na rok 2014 w związku z oszczędnościami na § 4370 (opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej) na § 4350 

zakup usług dostępu do sieci Internet.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w niezmienionym składzie wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt.7. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie nr GK.3121.21.2014 w sprawie zmian w planie 

finansowym jednostki.  

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Dyrektor prosi o dokonanie zmiany w planie wydatków na 2014 rok, środki przeznaczone 

będą na zakup wyposażenia pracowni gastronomicznej. Przesunięcia bilansują się.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w niezmienionym składzie wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt.8. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B. 302.28.2014.KD w sprawie zmian w planie 

finansowym jednostki. Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Dyrektor zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym po stronie wydatków. 

Powyższa zmiana w kwocie 2 000,00 zł wynika z przewidywanego wykonania wydatków  

na energię elektryczną i ogrzewanie gazowe do końca 2014 roku.  

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał podjął decyzję, aby brakujące środki przeznaczyć z rezerwy.  

 

Ad. pkt.9. 

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 29.12) 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 29.12.2014 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. 10. 

Kolejna uchwała Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego 

urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2014 rok, jest konieczna z uwagi  
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na podjęcie przez Radę Powiatu Jarocińskiego na sesji w dniu 29.12.2014 r. uchwały  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt. 11. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2014 r. Wyjaśnił, że w uchwale znajdą się wszystkie zmiany 

zatwierdzone na dzisiejszym posiedzeniu, których może dokonywać Zarząd. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Członkowie Zarządu nie mieli pytań. Jednogłośnie w pięcioosobowym składzie podjęli 

uchwałę. 

 

Ad. pkt. 12. 

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 10 do protokołu. 

 

Zarząd jednogłośnie, w pełnym składzie podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt. 13.  

Skarbnik przedstawił 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 11 do protokołu. 

 

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

Członkowie Zarządu. 
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Ad. pkt. 14. 

W sprawach bieżących: 

a) Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie zmieniający 

uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2014 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik 

nr 12 do protokołu. 

 

Zmiana polega na tym, że w uchwale nr 646/14 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia  

29 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2014 rok w § 1 kropkę zastępuje się 

przecinkiem i dodaje się wyrazy: " oraz zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2014 

r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały." 

 

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

Członkowie Zarządu. 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

Protokołowała  

 

Agnieszka Przymusińska 

 

 

Członkowie Zarządu 

1. B. Walczak  - Przew. Zarządu…………………… 

2. M. Szymczak  – Członek Zarządu…………………… 

3. M. Drzazga  – Członek Zarządu…………………….. 

4. T. Grobelny  – Członek Zarządu…………………… 

5. Z. Kuzdżał  – Członek Zarządu……………….……… 


