
Protokół Nr 31/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 15 lipca 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 15 lipca 2015 r. został ustalony wcześniej przez 

p. Starostę. W obradach wzięło udział czterech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. 

Na posiedzeniu nieobecny był Członek Zarządu Mirosław Drzazga. Ponadto  

w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Teresa Fuczyło  - Główna księgowa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie 

3. Alicja Staniszewska - Główny Specjalista w Referacie Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

4. Kazimierz Pietras  - Kierownik Referatu Komunikacji. 

 

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich 

przybyłych.  

 

Ad. pkt. 2 

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad następnie poprosił o wycofanie z niego 

pisma Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.3110.10.2015 w sprawie 

przesunięcia środków na wymianę grzejników w pomieszczeniach klasowych, z uwagi 

na planowany w szkole audyt energetyczny. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie, wyraził zgodę na wycofanie z porządku obrad 

pisma ZSO, zatwierdził zmieniony porządek obrad a następnie przystąpił do jego realizacji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma Pani Gabrieli Werbińskiej w sprawie wyrażenia zgody na 

wymianę drzwi wejściowych na koszt najemcy. 

4.  Rozpatrzenie pisma Pani Renaty Rogowicz w sprawie wyrażenia zgody na wymianę 

stolarki okiennej w wynajmowanym lokalu mieszkalnym. 

5. Rozpatrzenie pisma Pani Renaty Rogowicz w sprawie wyrażenia zgody na wymianę 

drzwi wejściowych na koszt najemcy. 

6. Rozpatrzenie pisma Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie w sprawie pomocy  

w pozyskaniu nowego lokalu. 



7. Rozpatrzenie pisma Referatu Komunikacji nr RK.3020.1.2015.KP w sprawie zmian 

w planie finansowym na 2015r . 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz 

przedmiotów bez wartości stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego. 

9. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństw nr OB.-OR.3026. 

9.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

10. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.5561.5. 

1.2015.KR w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

11. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3021.2. 

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

12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.24.2015.BK3  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

13. Przyjęcie do budżetu powiatu zmienionego planu dotacji celowych nr FB-

I.3111.227.2015.5 dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia przy PCPR w Jarocinie. 

14. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.27.2015.BK3  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

15. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr F.042.1.15.2015.B.K.  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

16. Rozpatrzenie pisma Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO w Górze  

nr 032/6/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

17. Rozpatrzenie pisma Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-BS.3032.4.2015.FS  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

18. Rozpatrzenie wniosku radnego S. Martuzalskiego wystosowanego na sesji w dniu  

07 lipca 2015 r. w sprawie łącznika drogi nr 11 i nr 12 w Jarocinie. 

19. Rozpatrzenie wniosku radnego W. Kwaśniewskiego wystosowanego na sesji w dniu 

07 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie. 

20. Rozpatrzenie wniosku radnego L. Mazurka, wystosowanego na sesji w dniu 07 lipca 

2015 r. w sprawie środków przekazanych do szpitala oraz rachunków za budowę 

lądowiska.    

21. Przyjęcie do wiadomości pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.071.1.63.2015 w spawie możliwego wystąpienia 

niedoboru środków finansowych w budżecie na 2015 r. 



22. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok.  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

27. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Na posiedzenie Zarządu została zaproszona Pani Alicja Staniszewska, Główny specjalista  

w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która przedstawiła pismo Pani 

Gabrieli Werbi ńskiej w sprawie wyrażenia zgody na wymianę drzwi wejściowych  

na koszt najemcy. 

Pismo stanowi załącznik nr1 do protokołu.  

 

Wyjaśniła, że Pani Werbińska jest najemcą lokalu nr 6 w Porębie 32 i zwraca się z prośbą  

o wyrażenie zgody na wymianę drzwi wejściowych do lokalu, na własny koszt, czyli koszt 

najemcy. 

 

Wicestarosta zasugerował, żeby sprawdzić, czy na wymianę tych drzwi nie potrzeba zgody 

Konserwatora Zabytków. 

 

Pani Alicja Staniszewska zobowiązała się wyjaśnić tę sprawę. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał wyraził zgodę wymianę drzwi wejściowych, jeżeli nie będzie potrzebna zgoda 

Konserwatora Zabytków. 

 



Ad. pkt 4. 

Pani Alicja Staniszewska przedstawiła pismo Pani Renaty Rogowicz w sprawie wyrażenia 

zgody na wymianę stolarki okiennej w wynajmowanym lokalu mieszkalnym.  

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że Pani Renata Rogowicz jest najemcą lokalu nr 5 w Tarcach 21. Pani Rogowicz 

zwróciła się z prośbą o sfinansowanie wymiany stolarki okiennej w pokoju na poddaszu. 

Pani Rogowicz dodała w piśmie, że pozostałe okna w mieszkaniu wymieniła na własny 

koszt. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

wyraził zgodził na dofinansowanie wymiany okna.    

 

Ad. pkt 5. 

Zarząd rozpatrzył pismo Pani Renaty Rogowicz w sprawie wyrażenia zgody na wymianę 

drzwi wejściowych na koszt najemcy.  

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

W kolejnym piśmie Pani Rogowicz, najemca lokalu nr 5 w Tarcach 21 zwróciła się z prośbą 

o wyrażenie zgody na wymianę drzwi zewnętrznych do lokalu na własny koszt czyli koszt 

najemcy. 

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na wymianę drzwi zewnętrznych. 

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie  

w sprawie pomocy w pozyskaniu nowego lokalu. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Starosta wyjaśnił, że Dyrektor Ośrodka Terapii Zajęciowej zwrócił się z prośbą o wynajęcie 

lokalu przy ul. Zacisznej 1 pod siedzibę Ośrodka. Aby mógł tam powstać podmiot leczniczy, 

należy go dostosować do wymogów Sanepidu, Urzędu Wojewódzkiego oraz Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Koszty adaptacji Ośrodek jest gotowy pokryć z własnych środków, ale 



zwracają się z prośbą o wykonanie klatki schodowej oraz dokonać niezbędnych napraw 

dotyczących wjazdu na posesję. Ponadto proszą o uwzględnienie w późniejszym czynszu 

poniesionych przez Ośrodek kosztów remontu a w pierwszym etapie zwolnienia z opłat za 

czynsz oraz o zawarcie umowy na dłuższy okres czasu tj. np. 15 lat. Starosta zaproponował, 

aby wystosować do Ośrodka pismo z prośbą o określenie, jaka wysokość czynszu jest dla 

Ośrodka możliwa do zapłacenia oraz o przedstawienie wstępnego kosztorysu robót jaki 

zamierzają zainwestować w budynek celem dostosowania go do wymogów NFZ, Sanepidu 

oraz Urzędu Wojewódzkiego. Dodał, żeby podkreślić w piśmie, iż Zarząd Powiatu 

Jarocińskiego jest skłonny wynająć Ośrodkowi przedmiotowy budynek i ponieś koszty 

wykonania klatki schodowej oraz napraw dotyczących wjazdu na posesję. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

zgodził się z prośbą Starosty, aby wystosować pismo do Ośrodka. 

 

Ad. pkt 7. 

Na posiedzenie Zarządu przybył Kazimierz Pietras- Kierownik Referatu Komunikacji, który 

przedstawił pismo nr RK.3020.1.2015.KP w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2015r . 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że prosi o zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75618, par. 0490 o kwotę 

9 000,00 zł a planu wydatków w par. 4300 o kwotę 8 000,00 zł. Są to dochody i wydatki 

związane z usuwaniem pojazdów. Wykonanie na dzień 20 czerwca, wynikające z większej 

ilości zdarzeń na drodze wymagających usunięcia pojazdu, wskazuje na konieczność 

zwiększenia obu pozycji budżetowych.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, bez uwag, 

pozytywnie rozpatrzył pismo. 

 

Ad. pkt 8. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych 

w użytkowaniu oraz przedmiotów bez wartości stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Na wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Przełaj” proponuje się nieodpłatne 

przekazanie do klubu pozostałych środków trwałych oraz przedmiotów bez wartości, 

stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego tj. zestawu komputerowego z klawiaturą oraz 

drukarką.   

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu oraz podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 9. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr OB-OR.3026.9.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przeniesienia w ramach posiadanego budżetu dokonuje się m.in. z powodu konieczności 

odnowienia pomieszczenia nr 23 w budynku przy ul. Kościuszki 10 oraz konieczności 

zakupu sprzętu komputerowego, którego nie można było przewidzieć na etapie planowania.  

 

Sekretarz dodał, że z powyższym pismem jest powiązane kolejne pismo Referatu 

Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.9.2015.FA, które jest dołączone do 

materiałów dodatkowych Zarządu. W powyższym piśmie Referat zwrócił się z prośbą  

o zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 000,00 zł, uzyskaną po zakończonym ugodą 

postępowaniu w sprawie o zalanie pomieszczeń Starostwa. Poprosił, aby te dwa pisma 

rozpatrzyć razem. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie, wyraził 

zgodę na zmiany w planie finansowym Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa 

zaproponowane w obu pismach. 

 

Ad. pkt 10.  

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.5561.5.1.2015.KR w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  



Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do budżetu powiatu środków w wysokości 

14 500 zł, otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na szkolenia obronne powiatu 

jarocińskiego w 2015 rok. Szkolenie pracowników ds. obronnych starostw powiatowych, 

urzędów gmin i miast powiatów: jarocińskiego, średzkiego, śremskiego, pleszewskiego  

i wrzesińskiego odbędzie się we wrześniu br.  

 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, bez 

uwag zatwierdził przedłożone zmiany.      

 

Ad. pkt. 11. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3021.2. 

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

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o przeniesienie środków z rozdziału 75020 par. 430 w kwocie 

700,00 zł do rozdziału 75095 par. 4430 na opłacenie składki rocznej na rzecz Stowarzyszenia 

Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał jednogłośnie, bez 

uwag, wyraził zgodę na przedłożone przesunięcia.  

 

Ad. pkt 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.24.2015.BK3 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

  

Wydział zwrócił się z prośbą o utworzenie nowego paragrafu 4190- nagrody konkursowe  

i przeniesienie do niego środków w kwocie 15 203,00 z par. 4210. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 



Ad. pkt 13. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, 

jednogłośnie przyj ęli do budżetu powiatu zmieniony plan dotacji celowych 

przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem nr FB-I.3111.227.2015.4. 

Zmiana dotyczy zmniejszenia budżetu o kwotę 960 zł w rozdziale 85203 par. 2110  

w związku z rozliczeniem miejsc w I półroczu 2015 r. w Powiatowym Ośrodku Wsparcia 

przy PCPR w Jarocinie oraz zwiększenia w tym samym paragrafie o kwotę 3 960,00 zł  

w związku z podziałem niewykorzystanych środków dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia 

przy PCPR w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt 14. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.27.2015.BK3 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Wydział zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmian związanych z pismem Wojewody 

Wielkopolskiego znak FB-I.3111.227.2015.4 dotyczącym zmienionego planu dotacji celowej 

dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia przy PCPR w Jarocinie. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 15. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr F.042.1.15.2015.B.K. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Zmiany przedłożone przez Wydział dotyczą wydatków i dochodów związanych z realizacją 

projektu „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na Terenie 

Powiatu Jarocińskiego”. Dochody i wydatki zostały zaktualizowane do wartości ujętych  

w modyfikacji wniosku o dofinansowanie, zaakceptowanej przez Instytucję Pośredniczącą  

II Stopnia w ORE. 

 



Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie, wyrazili zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 16. 

Zarząd rozpatrzył pismo Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO w Górze  

nr 032/6/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Dyrektor Domu Dziecka zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów i wydatków  

o kwotę 25 500,00 zł. Środki pochodzą z darowizny i zostaną przeznaczone na zakup 

kompletów opon sezonowych i części do klimatyzacji w nowo zakupionym samochodzie 

służbowym oraz na refundację kosztów montażu klimatyzacji w samochodzie służbowym.   

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 17. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-

BS.3032.4.2015.FS w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie dochodów w kwocie 30 000,00 zł w związku 

planowaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie nasadzeń na terenie zabytkowego 

parku w Kotlinie” oraz o kwotę 30 000,00 zł która jest nadplanowym wpływem przekazanym 

z rachunku redystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz z Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto 

Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie palny wydatków o kwotę 70 000,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie nasadzeń na terenie 

zabytkowego parku w Kotlinie”. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził 

zgodę na przedłożone zmiany. 

 



Ad. pkt 18. 

Zarząd rozpatrzył wniosek radnego S. Martuzalskiego wystosowanego na sesji w dniu  

07 lipca 2015 r. w sprawie łącznika drogi nr 11 i nr 12 w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem, jednogłośnie zdecydował o przekazaniu go do 

Referatu Dróg Powiatowych, celem przygotowania odpowiedzi. W głosowaniu brało udział 

czterech Członków Zarządu (Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał). 

 

Ad. pkt 19. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

zapoznali się z wnioskiem radnego W. Kwaśniewskiego wystosowanego na sesji w dniu 

07 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie  

i zdecydowali o przekazaniu do Referatu Dróg Powiatowych celem przygotowania 

odpowiedzi. 

Wniosek stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt 20. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zapoznał się  

z wnioskiem radnego L. Mazurka, wystosowanego na sesji w dniu 07 lipca 2015 r.  

w sprawie środków przekazanych do szpitala oraz rachunków za budowę lądowiska. 

Wniosek jednogłośnie został przekazany do Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego  

w Jarocinie Spółka z o.o., celem przeanalizowania i przygotowania odpowiedzi.     

Wniosek stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt 21. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie przyjął 

do wiadomości pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

nr ZSP-B.071.1.63.2015 w spawie możliwego wystąpienia niedoboru środków 

finansowych w budżecie na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 

 



Ad. pkt 22. 

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 2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 07 lipca 2015 r. uchwały w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2015 r.   

 

Zarząd, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał podjął 

uchwałę. 

 

Ad. pkt 23. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna, która należy zatwierdzić z uwagi na podjęcie przez 

Radę Powiatu Jarocińskiego, na sesji w dniu 07 lipca 2015 r., uchwały w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2015 r.    

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 24. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

W projekcie zostały wprowadzone zmiany omówione i zatwierdzone przez Zarząd na 

dzisiejszym posiedzeniu. 

 
 



Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 25. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na 2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Jest to uchwał proceduralna do podjętej w poprzednim punkcie uchwały w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

 

Zarząd jednogłośnie, bez uwag, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 26. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 27. 

W sprawach bieżących: 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 



 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 

 

 

 Członkowie Zarządu 

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

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

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

4. P. Franczak - Członek Zarządu..................................... 

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

 


