
Protokół Nr 47/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 14 grudnia 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 14 grudnia 2015 r. został ustalony 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, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, następnie 

przystąpiono do jego realizacji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB-BR.30. 

10.2015.WE w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

4. Zatwierdzenie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.  

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego, prowadzenie jednego punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Jarocińskim w 2016 r. 

6. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3021. 

3.2015.AB w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-

III/0303/54/15 w sprawie rozszerzenia zadań ujętych w wydatkach dotyczących 

obiektu w Kotlinie. 



8. Zatwierdzenie autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok.  

9. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB-BR.30. 10.2015.WE w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Biuro Rady i Zarządu, w związku z zakupem tabletów dla radnych, zwraca się z prośbą  

o utworzenie paragrafu 4530- podatek od towarów i usług, co wiąże się z koniecznością 

zapłaty podatku VAT- odwrotne obciążenie dla transakcji powyżej 20 000,00 zł netto. Środki 

w kwocie 5 520,00 zł proponuje się przesunąć z paragrafu 4210. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane zmiany.  

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r.  

Autopoprawki stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Autopoprawki są związane z pismem Wydziału Administracyjnego, Referatu 

Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB-BR.30.10.2015.WE w sprawie utworzenia 

paragrafu 4530 w kwocie 5 520,00 zł. 

 

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

uwag zgodził autopoprawki. 

 

Ad. pkt 5. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji 

pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, prowadzenie jednego 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Jarocińskim w 2016 r.  



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, należy unieważnić 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 6. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3021.3. 

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

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa zwrócił się z prośbą o przesunięcie łącznej kwoty 

61 800,00 zł z par. 2360 do par. 4300- w kwocie 59 958,00 zł z oraz par. 4210-w wysokości 

1 842,300 zł. Zmiany są konieczne z uwagi na unieważnienie konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację 

pozarządową. W związku z powyższym zadanie to musi przejąć Powiat Jarociński. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Zakrzewie nr DPS-III/0303/54/15 w sprawie rozszerzenia zadań ujętych w wydatkach 

dotyczących obiektu w Kotlinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie zwrócił się z prośbą o rozszerzenie zadania 

związanego z wydatkami ponoszonymi na nowy obiekt Domu Pomocy Społecznej  

w Kotlinie o zakup masztu flagowego aluminiowego segmentowego wraz z dostawą  

i montażem. Całkowity koszt zadania wynosi 2 150,00 zł i nie przekroczy planu 

przeznaczonego na DPS w Kotlinie. 



Zarząd jednogłośnie, w składzie, Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 8. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia autopoprawki nr 2 do projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok.  

Autopoprawki stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

 

W przedłożonych autopoprawkach nr 2 została ujęta zmiana dotycząca udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził autopoprawki. 

 

Ad. pkt 9. 

Sprawy bieżące: 

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……………...…....…. 


