
Protokół Nr 19/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 30 marca 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 marca 2015 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. Wiesław Ratajczak - Kierownik Sekcji Bieżącego Utrzymania i Ochrony Dróg  

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie, 

 

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 18/15 z posiedzenia w dn. 16.03.2015 r.  

4. Rozpatrzenie pisma Gminy Jarocin nr WR-RGK.7243.8.2015 w sprawie przejęcia 

przez Gminę Jarocin od Powiatu Jarocińskiego zadania dotyczącego zarządzania 

przystankami znajdującymi się przy drogach powiatowych. 

5. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Skanska S.A. Oddział Budownictwa 

Inżynieryjnego w Poznaniu na interpelację radnego Leszka Bajdy w sprawie 

przywrócenia należytego stanu nawierzchni drogi dojazdowej ul. Parowozownia  

w Jarocinie. 

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

nr ZSP-B 413.2.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne 

uczennicy. 



7. Przyjęcie do wiadomości informacji o otwarciu nowej Apteki „Stylowa 2”  

w Jarocinie. 

8. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3021.1.2015.AB w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach nr ZSP-

B.30210.2015.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

10. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr 

ZSP/0312/2/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

11. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3100. 5.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110. 7.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

nr GK.3121.7.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

14. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-

BR.0014.1.2015.PA w sprawie podjęcia starań celem pozyskania namiotu 

termicznego do spraw kryzysowych dla magazynu przeciwpowodziowego przy OSP 

w Komorzu Przybysławskim. 

15. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-

BR.0014.2.2015.PA w sprawie wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego oraz 

Wojewody Wielkopolskiego o spowodowanie umocnień brzegów lewej strony koryta 

rzeki Prosny w miejscowości Komorze Przybysławskie. 

16. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-

BR.0014.3.2015.PA w sprawie uporządkowania, oczyszczenia i udrożnienia rowów 

przydrożnych przy drogach powiatowych w związku z potrzebą należytego odpływu 

wód. 

17. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-

BR.0014.4.2015.PA w sprawie podjęcia działań celem niezwłocznego 

wyeliminowania procederu zanieczyszczenia środowiska i szkodzenia zdrowiu oraz 

życiu mieszkańców przez Państwo Bazelak przy ul. Sadowej w Jarocinie. 

18. Rozpatrzenie skargi Pani Danuty Walczak na funkcjonowanie Szpitala Powiatowego  

w Jarocinie. 

19. Zatwierdzenie bilansu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r. 



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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2015 r. 

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

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2014 r. 

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

budżetu powiatu na 2015 r. 

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

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

26. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 18/15 z posiedzenia w dn. 16.03.2015 r. 

Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołów? 

 

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

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

 

Ad. pkt 4. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Wiesław Ratajczak, Kierownik Sekcji 

Bieżącego Utrzymania i Ochrony Dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie, który 

przedstawił pismo Gminy Jarocin nr WR-RGK.7243.8.2015 w sprawie przejęcia przez 

Gminę Jarocin od Powiatu Jarocińskiego zadania dotyczącego zarządzania 

przystankami znajdującymi się przy drogach powiatowych. 

Pismo stanowi załącznik nr1 do protokołu.  

 

Wyjaśnił, że Gmina Jarocin wystąpiła z prośbą o przekazanie Gminie w zarząd przystanków 

będących własnością powiatu. Dodał, że obowiązek utrzymania przystanków należy do gmin, 

ale tylko wtedy, jeżeli gmina posiada prawo do zarządzania przystankami. W związku  

z powyższym należałoby podjąć uchwałę o przekazaniu zarządzania przystankami Gminie 



Jarocin. Jednocześnie Gmina zaznaczyła we wniosku, że prosi o uregulowanie spraw 

związanych z oznakowaniem przystanków. W kolejnym piśmie Zarząd Dróg otrzymał wykaz 

przystanków, przy których brakuje dwustronnego oznakowania. Koszt uzupełnienia 

oznakowania wyniesie ok 7-8 tys. zł. Pan Ratajczak zaznaczył, że często zdarza się tak, że po 

jedne stronie jest przystanek, a po drugiej nie ma utwardzonego pobocza tylko rów. Jeżeli  

w takim miejscu zostanie postawiony znak i osoba wysiadająca z autobusu wpadnie do rowu 

może wystąpić z wnioskiem odszkodowawczym. W związku z powyższym, każde miejsce,  

w którym byłby ustawiony znak, musiałoby być przystosowane do wysiadania, co rodzi 

kolejne koszty. Zdaniem W. Ratajczaka warto byłoby dojść do porozumienia z Gminą, że 

oznakowanie będzie po stronie powiatu, ale umocnienie przystanków wykona Gmina.  

 

Zdaniem Zbigniewa Kuzdżała należy wystąpić z pismem do pozostałych Gmin  

i uporządkować ten temat kompleksowo.  

 

Starosta zaproponował, aby wystosować pismo do Gminy Jarocin z propozycją, aby Gmina 

uporządkowała i utwardziła pobocza, gdzie mają być przystanki, a powiat zajmie się 

oznakowaniem tych przystanków.  

 

Mirosław Drzazga poprosił W. Ratajczaka, aby wyjaśnił z radcą prawnym, czy jeżeli powiat 

przekaże zarządzanie przystankami Gminie, inni przewoźnicy też będą mogli z tych 

przystanków korzystać.        

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zdecydował, aby wystąpić do Gminy Jarocin z propozycją 

utwardzenia poboczy przez Gminę a powiat oznaczy przystanki i przekaże zarządzanie nimi 

Gminie. Następnie Zarząd Dróg Powiatowych ma wystosować pismo do pozostałych Gmin  

z propozycją uporządkowania spraw związanych z przestankami na ich terenie oraz 

przeanalizować kwestie prawne związane z korzystaniem z przystanków przez innych 

przewoźników, po przekazaniu ich do zarządzania Gminom. 

 

Ad. pkt 5. 

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

się z odpowiedzią firmy Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu 

na interpelację radnego Leszka Bajdy w sprawie przywrócenia należytego stanu 



nawierzchni drogi dojazdowej ul. Parowozownia w Jarocinie. Firma zauważyła, że teren 

w/w drogi, po przebudowie, został przywrócony do stanu pierwotnego, ponadto zjazd w ul. 

Parowozownia został dostosowany zgodnie z projektem, a umacniania terenu poza zakresem 

kontraktu nie leży w gestii firmy Skanska S.A.  

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez uwag wyrazili zgodę na 14 godzin tygodniowo zajęć 

indywidualnych dla uczennicy Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

Małgorzaty Udzik, w okresie do końca nauki w roku szkolnym 2014/2015. Nauczanie 

indywidualne ma być realizowane w ramach budżetu szkoły. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. pkt 7. 

W kolejnym punkcie Zarząd w pięcioosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał) przyjął do wiadomości informacj ę MS-Pharma 

Sp. z o.o. o otwarciu Apteki „Stylowa 2” przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt 8. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr 

A-OB.3021.1.2015.AB w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Zmiany polegają na utworzeniu w rozdziale 75075 paragrafu 4430- różne opłaty i składki  

w kwocie 1 000,00 zł, na opłacenie składek ZAiKS w 2015 r. Środki będą pochodziły  

z rozdziału 75095 par. 4430. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane przesunięcia. 

  

 

 



Ad. pkt 9. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.30210.2015.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że na dzisiejszym posiedzeniu jest jeszcze kilka takich pism z różnych 

jednostek. Temat polega na tym, że w metryczce subwencji oświatowej zostały wyodrębnione 

środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w różnych typach szkół. W związku z powyższym pojawiła się 

zmiana klasyfikacji budżetowej, do której należy dostosować zapisy budżetu jednostki. 

 

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

Z. Kuzdżał bez uwag wyraził zgodę na zamiany zaproponowane przez Dyrektora. 

 

Ad. pkt 10. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

nr ZSP/0312/2/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Zmiany przedstawione w piśmie dotyczą utworzenia planu finansowego wydatków dla 

rozdziału 80150, w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 

2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków ze źródeł zagranicznych. 

  

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

Grobelny oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 11. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Jarocinie nr ZSO.3100. 5.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Z uwagi na zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego uczennicy klasy III Magdaleny 

Kowalskiej, Dyrektor zwrócił się z prośbą o utworzenie nowego rozdziału 85156- składki na 



ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego, par. 4130 oraz o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 

281,00 zł na ten cel.  

 

Skarbnik przypomniał, że podobny temat był rozpatrywany w Tarcach. Dodał, że jest to 

zadanie Wojewody, dlatego szkoła powinna zwrócić się do Wojewody Wielkopolskiego  

o refundację. Skarbnik zaproponował, aby środki na ten cel przesunąć z rozdziału 80120, par. 

4300.  

 

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

Z. Kuzdżał, zgodził się z propozycją Skarbnika. Środki w kwocie 281,00 zł zostaną 

przesunięte w ramach budżetu szkoły. 

 

Ad. pkt 12. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.3110. 7.2015 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Zmiany dotyczą utworzenia planu finansowego wydatków dla rozdziału 80150, w związku ze 

zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze źródeł 

zagranicznych. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 13. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Jarocinie nr GK.3121.7.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Z uwagi na zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków ze 



źródeł zagranicznych, Dyrektor zwrócił się z prośbą o utworzenia planu finansowego 

wydatków dla rozdziału 80150. 

 

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

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

   

Ad. pkt 14. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr 

A-OB-BR.0014.1.2015.PA w sprawie podjęcia starań celem pozyskania namiotu 

termicznego do spraw kryzysowych dla magazynu przeciwpowodziowego przy OSP  

w Komorzu Przybysławskim. 

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał zdecydował, że wyraża zgodę na dofinansowanie zakupu namiotu w kwocie 

6 000,00 zł i proponuje, aby Ochotnicza Straż Pożarna w Komorzu Przybysławskim zwróciła 

się do Gminy Żerków o współfinansowanie w/w wniosku. 

 

Ad. pkt 15. 

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

Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzyli wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr 

A-OB-BR.0014.2.2015.PA. Zarząd wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewody 

Wielkopolskiego z prośbą o spowodowanie umocnień brzegów lewej strony koryta rzeki 

Prosny w miejscowości Komorze Przybysławskie.  

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt 16. 

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

rozpatrzył wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-

BR.0014.3.2015.PA w sprawie uporządkowania, oczyszczenia i udrożnienia rowów 

przydrożnych przy drogach powiatowych, w związku z potrzebą należytego odpływu 

wód. Zarząd zdecydował o przekazaniu wniosku do Referatu Dróg Powiatowych celem 

realizacji, w miarę posiadanych środków. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 



Ad. pkt 17. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr 

A-OB-BR.0014.4.2015.PA w sprawie podjęcia działań celem niezwłocznego 

wyeliminowania procederu zanieczyszczenia środowiska i szkodzenia zdrowiu oraz 

życiu mieszkańców przez Państwo Bazelak przy ul. Sadowej w Jarocinie.   

Wniosek stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Państwo Bazelak od dłuższego czasu, niezgodnie z przeznaczeniem, na niezamieszkałej 

działce przy ul. Sadowej, prowadzą działalność uciążliwą dla środowiska przyrodniczego oraz 

wielu mieszkańców. Działaność polegającą na gromadzeniu na samochodach (bez 

rozładunku) nieizolowanych od środowiska, świeżych podkładów kolejowych, przesyconych 

m.in. olejami kreozotowymi, zawierającymi substancje szczególnie niebezpieczne. Ponadto 

uciążliwość polega na nocnym wywoływaniu hałasu na osiedlu mieszkaniowym poprzez 

wielominutowe uruchamianie samochodów ciężarowych w godzinach od 24.00 do 4.00. 

  

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

Z. Kuzdżał, zdecydował, że przekaże w/w wniosek do Powiatowej Komisji do spraw 

Zarządzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych w Powiecie Jarocińskim, celem 

przeanalizowania możliwości postawienia znaku zakaz wjazdu na w/w ulicę. 

 

Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia skargę Pani Danuty Walczak na funkcjonowanie 

Szpitala Powiatowego w Jarocinie.  

Skarga stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Pani Danuta Walczak złożyła skargę na funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Jarocinie,  

w szczególności działalność przyszpitalnego prosektorium oraz bezczynność dyrekcji 

szpitala. Sprawa dotyczy pomyłki przy wydaniu ciała osoby zmarłej oraz późniejszego 

rozkopania grobu i zamiany ciał bez zgody na ekshumację przez Zakład Pogrzebowy 

„Jezierski” w Jarocinie. Starosta poinformował Członków Zarządu, że skarga o tożsamej 

treści wpłynęła również do Starosty i została przekazana wg właściwości do Prezesa Szpitala 

Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o., celem wyjaśnienia i zajęcia stanowiska w powyższej 

sprawie. 

 



Starosta zaproponował, aby odpowiedzieć przewodniczącemu, że skarga została przekazane 

do Prezesa i Zarząd czeka na jego stanowisko w tej sprawie. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na odpowiedź zaproponowaną przez Starostę. 

 

Ad. pkt 19. 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdzili przedstawiony przez Skarbnika bilans jednostki samorządu 

terytorialnego za 2014 r. Bilans jest jednym z elementów podsumowania i rozliczenia roku 

poprzedniego. Jest składany do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Rady Powiatu do 

końca marca br., podlega badaniu przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Jarocińskiego  

i jest elementem udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.  

 

Ad. pkt 20. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna, którą należy podjąć z uwagi na podjęcie na sesji w dniu 26 

marca br. uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 21. 

Skarbnik przedstawił do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2015 r. Jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na ostatniej sesji uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 



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

uwag podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 22. 

W kolejnym punkcie Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. własność Powiatu Jarocińskiego stanowiło mienie o powierzchni 

300.4751 ha. Wartość ewidencyjna gruntów wynosiła 17 377 526,00 zł a budynków i budowli 

20 436 105,00 zł. Mienie o powierzchni 145.1197 ha, o wartości gruntów wynoszącej 

7 157 165,00 zł i wartości budynków 18 640 462,00 zł oddane jest w trwały zarząd 

powiatowym jednostkom organizacyjnym. Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera 

wszelkie zmiany jakie zaistniały w zasobach majątkowych w roku 2014 oraz wykaz mienia 

stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego bądź będącego w użytkowaniu wieczystym 

Powiatu Jarocińskiego.    

 

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

informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Jarocińskiego i podjął uchwałę.   

 

Ad. pkt 23. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2014 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 
Wyjaśnił, że sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z części opisowej oraz części 

tabelarycznej. Budżet Powiatu na 2014 rok został uchwalony przez Radę Powiatu dnia 19 

grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XLVI/313/13.Uchwalony budżet wynosił: po stronie dochodów 

61.990.389 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone: 7.158.415 zł a po stronie wydatków 

70.535.389 zł, w tym: dotacje celowe na zadnia zlecone 7.158.415 zł. W wyniku dokonanych 

zmian budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił: po stronie dochodów 

66.102.477,91 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone- 7.420.890,91 zł a po stronie 

wydatków 70.024.296,91 zł w tym: dotacje celowe na zadania zlecone 7.420.890,91 zł.  

W budżecie Powiatu na dzień 31.12.2014 r. zostały zaplanowane przychody w kwocie 



5.981.966 zł (w tym: z tytułu zaciąganych kredytów 4.333.360 zł, ze spłat pożyczek 

udzielonych z budżetu w kwocie 139.907 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy w wysokości 1.508.699 zł) oraz rozchody w kwocie 2.060.147 zł, w tym: spłata 

kredytów 2.060.147 zł. Budżet powiatu za 2014 rok został wykonany: 

Dochody: na plan 66.102.477,91 zł wykonano 65.995.826,69 zł, tj.99,84 %, w tym: 

-  dochody bieżące: na plan 62.205.313,91 zł wykonano 62.083.357,28 zł, tj.99,80 % 

-  dochody majątkowe: na plan 3.897.164 zł wykonano 3.912.469,41 zł, tj. 100,39 % 

-  zadania zlecone: na plan 7.420.890,91 zł wykonano 7.155.876,51  zł, tj. 96,43 % 

Wydatki:  na plan 70.024.296,91 zł wykonano 68.634.832,97 zł, tj. 98,02 %, w tym: 

- wydatki bieżące: na plan 57.601.819,91 zł, wykonano 56.268.380,04 zł, tj. 97,69 % 

- wydatki majątkowe: na plan 12.422.477 zł, wykonano12.366.452,93 zł, tj. 99,55 % 

- zadania zlecone: na plan 7.420.890,91 zł, wykonano 7.155.876,51 zł, tj. 96,43 % 

W sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków  

w poszczególnych działach. Na dzień 31.12.2014 r. w WPF zapisane były następujące 

przedsięwzięcia: 

1) Kompleksowy Program Wspomagania i Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie 

Powiatu Jarocińskiego. 

2) Perfekcyjny Urząd. 

3) Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa. 

4) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

socjalno - administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. 

Należności ogółem według stanu na koniec 2014 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S 

wynoszą 1.450.602,52 zł (w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą 

1.416.092,85 zł). Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec 2014 r. wykazane  

w sprawozdaniu Rb-28S wynoszą 2.896.112,09 zł i dotyczą przede wszystkim naliczonego 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z naliczonymi składkami ZUS, na Fundusz 

Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz naliczonego podatku dochodowego od tych 

wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 

za m-c grudzień, a także zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostarczonych towarów  

i usług oraz odsetek od zaciągniętych kredytów, których terminy płatności przypadają 

w miesiącu styczniu. Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z wynosi 8.430.955,24 

zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań (potencjalnych) z tytułu udzielonych 

poręczeń spółce "Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o." na koniec 2014 r. wyniósł 

7.860.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu na posiedzeniach Komisji Rady 



każdorazowo omawiał wszystkie zmiany dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia planu 

budżetu po stronie dochodów i wydatków, które po pozytywnym Radzie Powiatu celem 

uchwalenia. 

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2014 r.  

i podjął uchwałę. 

 
Ad. pkt 24. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że w uchwale znajdują się zmiany zatwierdzone przez Zarząd na obecnym  

i poprzednim posiedzeniu Zarządu. Dodatkowo Skarbnik wyjaśnił, że chciałby wprowadzić 

do budżetu środki w wysokości 14 145,00 zł brutto na przygotowanie analizy sposobów 

poprawy relacji wynikających z art. 242-244 UoFP w celu zwiększenia potencjału 

inwestycyjnego Powiatu Jarocińskiego przez firmę ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu. Dodał, że firma ta zbadałaby powiat jarociński analizując to co działo się  

w budżecie powiatu od lat 2010 do 2014 r., poprzez obecną sytuację, aż do zbudowania 

projekcji na lata przyszłe 2015-2020 poprzez przygotowanie możliwych scenariuszy. 

Powyższa analiza miałaby umożliwi ć poszukanie dodatkowych środków dla powiatu na 

inwestycje.    

 

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

Z. Kuzdżał zdecydował, żeby zorganizować spotkanie z przedstawicielem firmy ProPOLIS 

Consulting Sp. z o.o. celem zapoznania się z ofertą firmy, następnie podjął uchwałę  

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r., bez wprowadzania środków na 

przygotowanie analizy. 

 

Ad. pkt 25. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. Wyjaśnił, że 

jest to uchwała proceduralna do podjętej w poprzednim punkcie uchwały w sprawie zmiany 



budżetu powiatu na 2015 r. Poprosił o wyrażenie zgody na przeniesienie środków, które 

pozostały po rozliczeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie do planu Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie, Referatu Inwestycji. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 a pismo załącznik nr 22 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie wyrazili zgodę na zmiany przedstawione przez Skarbnika i podjęli 

uchwałę.  

 

Ad. pkt 26. 

W sprawach bieżących: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Policji w Jarocinie 

nr ZW-D-237/10/2015 z prośba o wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu 

samochody typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.  

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Starosta dodał, że Komendant zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 45 000,00 

zł na zakup samochodu osobowo- terenowego, który zostałby wyposażony w sprzęt 

niezbędny do obsługi zdarzeń drogowych tzw. „Ambulans wypadkowy”. 

 

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

i Z. Kuzdżał zdecydował, że zgodzi się na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 

45 000,00 zł. Zarząd zaznaczył, że są to jedyne środki, jaki powiat przekaże Policji w tym 

roku. Środki zostaną zabezpieczone z oszczędności jaki są w dietach radnych. 

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Prezesa Jarocińskiego Stowarzyszenia 

Edukacyjnego w sprawie dofinansowania wyjazdu 6 uczniów wraz z opiekunami na 

Mistrzostwa Świata Odysei Umysłów do Stanów Zjednoczonych. Dodał, że Prezes prosi  

o kwotę 10 000,00 zł. Uczniowie z Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego wywalczyli 

II miejsce w 24. Ogólnopolskim Finale Odysei Umysłu w Gdańsku i mogą reprezentować 

Polskę na Światowych Finałach Odyssey of the Mind w Michigan State University, East 

Lansing w USA. Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny, którego celem jest 

rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  



Teodor Grobelny zauważył, że jest to szczytny cel, ale powiat ma swoje potrzeby. Zaznaczył, 

że w wielu miejscach są np. nierówne pobocza. 

 

Starosta zaproponował dofinansowanie w kwocie 6 000,00 zł. 

   

Zarząd 3 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga) oraz 2 „wstrzymującymi”  

(T. Grobelny i Z. Kuzdżał) wyraził zgodę na propozycję Starosty i przyznał kwotę 6 000,00 zł 

na w/w cel. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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