
Protokół Nr 38/15

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie

w dniu 27 października 2015 r. 

Termin  posiedzenia  Zarządu  na  dzień  27  października  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 Przemysław Franczak.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,

2. Piotr Banaszak - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych,

3. Krzysztof Sobczak -  Kierownik  Referatu  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,  oraz Z. Kuzdżał,

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, następnie przystąpiono do

jego realizacji: 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr 37/15 z posiedzenia w dniu 19.10.2015 r. 

4. Zatwierdzenie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Jarocińskiego  w  sprawie

zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jarocińskim.

5. Zatwierdzenie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Jarocińskiego  w  sprawie

zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

pt.  Aktywizacja  zawodowa osób  bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  w  powiecie

jarocińskim.
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6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podania do

publicznej  wiadomości  kwartalnej  informacji  o  wykonaniu  budżetu  jednostki

samorządu terytorialnego.

7. Analiza wniosków do projektu budżetu powiatu na 2016 r.

8. Zbiorcze zestawienie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów do projektu

budżetu.  Prace  nad  projektem  budżetu  na  2016  rok  oraz  projektem  Wieloletniej

Prognozy Finansowej.

9. Sprawy bieżące.

Ad. pkt 3.

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 37/15 z posiedzenia w dniu 19.10.2015 r.

Zapytał, czy są uwagi do protokołu?

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

M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał zatwierdził jego treść. 

Ad. pkt 4.

Starosta przedłożył  do  zatwierdzenia  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Jarocińskiego  

w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu

Społecznego  pt.  Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie

jarocińskim.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Wyjaśnił, że Powiatowy Urząd Pracy otrzymał wytyczne z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Poznaniu dotyczące podpisywania umów o dofinansowanie projektu w ramach naboru 6.1

WRPO 2014+. Z pisma wynika, że dokumentem zatwierdzającym projekt jest uchwała Rady

Powiatu a nie Zarządu Powiatu Jarocińskiego. Stąd prośba o zatwierdzenie projektu uchwały

Rady  Powiatu  Jarocińskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego  pt.  Aktywizacja  osób młodych pozostających  bez

pracy w powiecie jarocińskim. Projekt będzie realizowany w terminie 13 stycznia 2016- 30

czerwca 2016 r., a kwota dofinansowania wyniesie 2 662 033,00 zł.

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

Z. Kuzdżał zatwierdzi projekt uchwały.
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Ad. pkt 5.

Starosta przedłożył  do  zatwierdzenia  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Jarocińskiego  

w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu

Społecznego  pt.  Aktywizacja  zawodowa  osób  bezrobotnych  i  poszukujących  pracy  

w powiecie jarocińskim.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Tożsama  sytuacja  w  poprzednim  punkcie.  Dokumentem  zatwierdzającym  projekt  jest

uchwała Rady Powiatu Jarocińskiego a nie Zarządu Powiatu Jarocińskiego. Projekt będzie

realizowany  w  terminie  od  01  stycznia  2015  r.  do  31  stycznia  2016  r.,  a  kwota

dofinansowania wynosi 339 338,00 zł.

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

Z. Kuzdżał zatwierdził projekt uchwały.  

Ad. pkt 6.

Skarbnik omówił  projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podania

do  publicznej  wiadomości  kwartalnej  informacji  o  wykonaniu  budżetu  jednostki

samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Skarbnik wyjaśnił,  że  realizacja  wykonania  budżetu  idzie  poprawnie.  Dochody  zostały

zrealizowane  w  kwocie  56 056 251,02  zł,  co  daje  77,78%  planu,  a  wydatki  w  kwocie

45 904 415,15 zł stanowią 62,28% wykonania planu. Plan przychodów został zrealizowany

w kwocie 1 139 452,33 zł a rozchodów w wysokości 2 001 619,00 zł. Powyższe wykonania

powodują, że w budżecie powiatu występuje nadwyżka w kwocie 10 151 835,87 zł i w tym

momencie nie ma potrzeby uruchamiania obligacji.

Zarząd poprosił Skarbnika, aby przeanalizował czy nie warto byłoby wyemitować obligacje

już teraz i włożyć je na lokatę, aby zarabiały, czy na razie nie emitować w ogóle. Jak emisja

wpłynie na wskaźniki.  

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

uwag, podjął uchwałę.  
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Ad. pkt 7.

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu wstępnie przeanalizowali zestawienie wniosków

do  projektu  budżetu  Powiatu  Jarocińskiego  na  2016  r. Zarząd  w  składzie  Starosta,

Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał zdecydował, że decyzję o tym, które wnioski będą

możliwe do ujęcia w projekcie budżetu zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu.  

Zestawienie wniosków stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. pkt 8.

Zarząd przystąpił  do analizy  zbiorczego  zestawienia  dochodów, przychodów,  wydatków  

i rozchodów do projektu budżetu oraz pracował nad projektem budżetu na 2016 rok oraz

projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Materiały stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Skarbnik wyjaśnił,  że  zgodnie  z  procedurą  uchwalania  budżetu  przedłożył  zbiorcze

zestawienie wniosków i planów budżetowych wszystkich jednostek. Wynika z nich, że do

zbilansowania budżetu zabraknie ok 18,2 mln zł (w tym 4,1 mln zł wydatki bieżące i 15,7

mln zł wydatki majątkowe – 1,6 mln zł wyższe dochody niż założone w WPF na 2016 r).

Zdaniem Skarbnika  należy  tak  ściąć  wydatki,  żeby wrócić  do  poziomu  przewidzianego  

w obowiązującym WPF na rok 2016, w którym jest zapisane ponad 7 mln zł na inwestycje.

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

zgodę na propozycję Skarbnika, aby do projektu budżetu przyjąć założenia z WPF na 2016 r.

Skarbnik wyjaśnił,  że  zestawienie  projektu  budżetu  zostało  opracowane  na  podstawie

przedłożonych  przez  jednostki  powiatowe  projektów  planów  finansowo-  rzeczowych,

informacji Ministra Finansów o projektowanych kwotach PIT-u oraz subwencji dla powiatu

na przyszły rok, a także informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach

dotacji celowych. Następnie omówił plan dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach

i paragrafach.

Skarbnik poinformował Zarząd, że na inwestycje można przeznaczyć kwotę ok 7 mln zł oraz

do dyspozycji pozostaje kwota ponadplanowych dochodów w wysokości ok 1,6 mln zł, którą

można przeznaczyć na inwestycje lub wydatki bieżące.
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Wicestarosta zaproponował, aby część z tych środków dołożyć do planu Referatu Dróg, na

bieżące remonty i naprawy, tak, aby na to zadanie była kwota przynajmniej 1 mln zł. 

Skarbnik zaproponował,  żeby  na  drogi  dołożyć  oszczędności  w  wynagrodzeniach,  które

powstały  po  likwidacji  Zarządu  Dróg  Powiatowych.  W  związku  z  powyższym  budżet

Referatu Dróg wróciłby do poziomu ok 2 mln zł.

Wicestarosta poruszył  temat  wprowadzenia  do  projektu  budżetu  powiatu  środków  na

realizację zadania „Cyfrowa Polska”. Poprosił  Krzysztofa Sobczaka, Kierownika Referatu

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, aby omówił temat.

Krzysztof  Sobczak wyjaśnił,  że  na  lata  2014-2020  w  WRPO  zaplanowano  środki  na

cyfryzację  Państwowego  zasobu,  konkursy  mają  rozpocząć  się  w  przyszłym  roku.  

W międzyczasie Główny Geodeta Kraju zaplanował z programu Polska Operacyjna Cyfrowa

Polska  środki  na  budowę Zintegrowanego  Systemu  Informacji  o  Nieruchomościach  oraz

budowę  Krajowej  Bazy  Geodezyjnej  Sieci  Uzbrojenia  Terenu  i  Mapy  Zasadniczej.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wystosował

zapytanie  do  powiatu  czy  jest  zainteresowany  wejściem  w  Cyfrową  Polskę,  czyli

pozyskaniem środków z Głównego Urzędu Geodezji  i  Kartografii.  K. Sobczak dodał,  że

przedstawił projekt Staroście oraz Wicestaroście i uzyskał wstępną zgodę na przystąpienie do

projektu. Koszt całego zadania to ok 6,5 mln zł, z czego pozyskać można 83%, w związku 

z powyższym powiat  musiałby zabezpieczyć  17%, co stanowi kwotę ok 1 105 000,00 zł.

Krzysztof Sobczak dodał, że Główny Geodeta Kraju zaplanował środki dla 89 powiatów,  

i tylko powiaty, które zostaną zgłoszone przez Wojewódzkich Inspektorów będą brane pod

uwagę przy dofinansowaniu. 

Skarbnik zapytał, na kiedy będą potrzebne środki.

Zdaniem  K.  Sobczaka  pierwsze  środki  będą  potrzebne  pod  koniec  przyszłego  roku,  ale

prawdopodobnie zabezpieczyć  w budżecie  i zapisać w WPF będzie trzeba po podpisaniu

umowy z Głównym Geodetą Kraju o współfinansowanie tego przedsięwzięcia. Kierownik

zauważył,  że  jeżeli  powiat  przystąpi  do  tego  projektu,  będzie  jednym  z  3  powiatów

w Wielkopolsce,  który będzie  wytypowany do pozyskania tych  środków. Realizacja  tego

projektu przyniesie zysk dla powiatu, ponieważ dochody ze sprzedaży materiałów cyfrowych
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są kilkukrotnie wyższe niż obecnie sprzedawane wersje drukowane. Ponadto będzie to duży

prestiż  dla  powiatu  oraz  wyjście  na  przeciw  osobom,  które  będą  chciały  inwestować  na

terenie naszego powiatu. 

Skarbnik zauważył,  że w takim wypadku warto zaciągnąć kredyt na to zadanie, ponieważ

samodzielnie powiat nie będzie w stanie zrealizować tego zadania. 

Zarząd  przyjął  do  wiadomości  powyższe  informacje  i  zdecydował,  że  jest  zgoda  na

przystąpienie do projektu, jeżeli powiat zostanie wybrany.

Następnie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał zatwierdził

projekt  dochodów  zgodnie  z  propozycją  Skarbnika.  Jeżeli  chodzi  o  wydatki  Skarbnik

zaproponował,  żeby  poziom  wydatków  bieżących  w  roku  2015  utrzymać  na  poziomie

przyrostu  dochodów  a  nie  więcej.  Dodał,  że  wszystkie  jednostki  otrzymały  założenia

budżetowe na 4 lata w podziale na rozdziały i paragrafy i zaproponował, aby trzymać się

kwot przyjętych w tych założeniach.

Zarząd zgodził się z propozycją Skarbnika.   

 

Ad. pkt 9.

W sprawach bieżących:

1)  Starosta przedłożył do rozpatrzenia  projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na

realizację  inwestycji  drogowej  polegającej  nr  „Przebudowie  drogi  gminnej  Jarocin-

Wola Książęca”

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Proponuje się pozytywnie zaopiniować wniosek Gminy Jarocin o zezwolenie na realizację

inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie drogi gminnej Jarocin- Wola Książęce”. 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę.
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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……………...…....….
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