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Protokół Nr 74/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 30 sierpnia 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 sierpnia 2016 r. został ustalony wcześniej 

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

obecności. W posiedzeniu nie brał udziału Wicestarosta. 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, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, przystąpiono, zatem  

do jego realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

oferty Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie  

na zadanie "Pamiątki naszych dziejów". 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

oferty Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie  

na zadanie "Jarociński karczmy, wiatraki, młyny wodne". 

5. Przyjęcie do wiadomości pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie  

nr DPS-III/0303/39/16 w sprawie kosztów poniesionych na organizację uroczystości 

nadania imienia DPS w Kotlinie. 

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-

III/0303/38/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażającego opinię  

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych mający swój przebieg na terenie 

Powiatu Wrzesińskiego w miejscowości Pyzdry, dotychczasowej kategorii. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażającego opinię  

w sprawie zaliczenie drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu 

Wrzesińskiego. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażającego opinię  

w sprawie pozbawienia drogi powiatowej, mającej swój przebieg w Koźminie Wlkp.- 

droga nr 5181 P ulica Stary Rynek zlokalizowana na działkach o numerach 

ewidencyjnych 1745/5 i 1745/6 o długości 120 metrów na terenie Powiatu 

Krotoszyńskiego, dotychczasowej kategorii. 

10. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.22.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

11. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie na rzecz Powiaty Jarocińskiego 1/2 udziału w nieruchomości 

położonej w Tarcach gm. Jarocin. 

12. Przyjęcie do wiadomości informacji Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. o planowanym sposobie zmiany systemu ogrzewania 

budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Tarce 20a i 20b. 

13. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego znak  

FB-I.3111. 233.2016.4 z przeznaczeniem na operaty szacunkowe. 

14. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr R-GN-NG.3026. 11.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

15. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3026.13.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

16. Rozpatrzenie pisma Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Jarocinie w sprawie sfinansowania poczęstunku dla uczestników Zjazdu 

Wyborczego ZOP ZOSP w Jarocinie. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem  

do prowadzenia zajęć w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osób niebędących nauczycielem  
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do prowadzenia zajęć w zawodzie technik masażysta oraz w zawodzie opiekunka 

dziecięca. 

19. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego znak  

FB-I.3111.118.2016.6 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. 

20. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie  

nr ZSS.3101.7.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

21. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.16.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

22. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.219.2016.8 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

przeznaczone na finansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Noskowie. 

23. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.3026.17.2016.DS w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

24. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO.3110. 6.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

25. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320. 

17.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

26. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320. 

18.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

27. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.311.2. 

5.2016.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

28. Zmniejszenie w budżecie powiatu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego 

znak FB-I.3111.226.2016.4 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu 

realizowanych zadań. 

29. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.17.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

BR.0014.33.2016.PA, aby przyszłoroczne podsumowanie konkursu "Śmieciom- 

STOP" odbyło się w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach. 

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

BR.0014.34. 2016.PA w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na 2017 rok środków na 

dofinansowanie wniosków dotyczących usuwania azbestu. 
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32. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 r. 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok. 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

poręczenia obligacji emitowanych przez "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.  

w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA. 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej powiatu jarocińskiego za I półrocze 2016 r. 

38. Zatwierdzenie założeń do projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na rok 2017. 

39. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ogłoszenia oferty Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej  

w Jarocinie na zadanie "Pamiątki naszych dziejów".  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Na posiedzenie został zaproszony Pan Jakub Staszak – Opiekun Zabytków Ziemi 

Jarocińskiej. Członkowie Zarządu poinformowali go, że powiat przekazuje Stowarzyszeniom 

pieniądze w formie grantów, odbywa się to w formie konkursu. Zarząd nie jest przeciwny, 

aby dofinansować złożoną ofertę, ale pieniądze na te cele są rozdysponowane na rok 2016. 

Poinformowali Pana Staszaka, aby złożył wniosek w ramach konkursu grantowego dla 

Stowarzyszeń w roku 2017.  

 

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

uchwały. 
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Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ogłoszenia oferty Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej 

w Jarocinie na zadanie "Jarociński karczmy, wiatraki, młyny wodne".   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

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

uchwały. 

 

Ad. pkt 5 

Pan Janusz Krawiec, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie omówił pismo nr DPS-

III/0303/39/16 w sprawie kosztów poniesionych na organizację uroczystości nadania 

imienia DPS w Kotline.  

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, przyjął do wiadomości pismo. 

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr DPS-

III/0303/38/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Janusz Krawiec, Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie, który przedstawił pismo. Dyrektor wyjaśnił, że prosi  

o dofinansowanie działalności Domu w kwocie 25.277 zł. Wniosek o dofinansowanie  

w powyższej kwocie jest wynikiem poniesionych kosztów realizacji wygaszania działalności 

DPS w Zakrzewie.  

 

Członkowie Zarządu, 3 głosami „za” (Starosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) zatwierdzili 

przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

wyrażający opinię w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych mający swój 
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przebieg na terenie Powiatu Wrzesińskiego w miejscowości Pyzdry, dotychczasowej 

kategorii. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie 

pozbawienia kategorii dróg powiatowych mających przebieg na terenie powiatu 

wrzesińskiego: 

1. droga nr 3024P ulica Dworcowa; 
2. droga nr 3023P ulica Kaliska – odcinek od ul. 3 Maja do ul. Spółdzielców; 
3. droga nr 3021P ulica Kościuszki; 
4. droga nr 3020P ulica 3 Maja; 
5. droga nr 3018P ulica Sienkiewicza; 
6. droga nr 3017P ulica plac Sikorskiego; 
7. droga nr 3016P ulica Szkolna; 
8. droga nr 3014P ulica 11 Listopada; 
9. droga nr 3013P ul. Taczanowskiego; 
10. droga nr 3012P ulica Rynek; 
11. droga nr 3011P ulica Zamkowa; 
12. droga nr 3019P ulica Poznańska; 
13. droga nr 3022P ulica Kilińskiego. 

 

Członkowie Zarządu, 3 głosami „za” (Starosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 8. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

wyrażający opinię w sprawie zaliczenie drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na 

terenie Powiatu Wrzesińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia 

do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej o przebiegu Pietrzyków – Ksawerów – 

Borkowo położonej w gminie Pyzdry. 

 

Członkowie Zarządu, 3 głosami „za” (Starosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) podjęli 

uchwałę. 
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Ad. pkt 9.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

wyrażający opinię w sprawie pozbawienia drogi powiatowej, mającej swój przebieg  

w Koźminie Wlkp.- droga nr 5181 P ulica Stary Rynek zlokalizowana na działkach  

o numerach ewidencyjnych 1745/5 i 1745/6 o długości 120 metrów na terenie Powiatu 

Krotoszyńskiego, dotychczasowej kategorii. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie 

pozbawienia od dnia 01.01.2017 r. kategorii dróg powiatowych mających przebieg  

w Koźminie Wlkp. tj. ulica Stary Rynek. 

 

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 10. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-

DP.3026.22.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Referat Dróg zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w kwocie 82.000 zł z bieżącego 

otrzymania dróg oraz powierzchniowego utrwalenia na zadanie przebudowa przepustów oraz 

utwardzanie poboczy dróg powiatowych. 

 

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

zgodę na zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 11.  

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jarocińskiego 1/2 udziału  

w nieruchomości położonej w Tarcach gm. Jarocin. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Starosta wyjaśnił, że wymieniona w uchwale nieruchomość w Tarcach zostanie nabyta do 

powiatowego zasobu nieruchomości zgodnie z wnioskiem Pana Karola Silińskiego. 

 

Zarząd w składzie Starosta, , P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 12. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, przyjęli 

do wiadomości informacj ę Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. o planowanym sposobie zmiany systemu ogrzewania budynków Wspólnoty 

Mieszkaniowej Tarce 20a i 20b. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. pkt 13. 

Starosta przedłożył do przyjęcie do budżetu powiatu dotację od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 233.2016.4 z przeznaczeniem na operaty szacunkowe. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

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

dotację.  

 

Ad. pkt 14. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.11.2016.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Zmiana dotyczy zwiększenia środków finansowych pochodzących z dotacji od Wojewody 

Wielkopolskiego z przeznaczeniem na operaty szacunkowe 

 

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

przedstawione zmiany. 
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Ad. pkt 15.  

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.13.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Zmiana dotyczy zwiększenia planu paragrafu 4300 w kwocie 6 000,00 zł w celu utworzenia 

zadania pod nazwą „Opłata za usługi przeprowadzenia postępowań przetargowych”.   

W związku z koniecznością zlecenia spółce JFPK przeprowadzenia przetargów, co zostało 

spowodowane okresem urlopowym oraz zapewnieniem ciągłości działania Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 16. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Jarocinie w sprawie sfinansowania poczęstunku dla 

uczestników Zjazdu Wyborczego ZOP ZOSP w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

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

nie wraził zgody na sfinansowanie poczęstunku. 

 

Ad. pkt 17. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie 

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem  

do prowadzenia zajęć w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

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

wyraził zgodę na zatrudnienie nauczyciela w zawodzie technik cyfrowych procesów 

graficznych. 
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Ad. pkt 18. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osób niebędących 

nauczycielem do prowadzenia zajęć w zawodzie technik masażysta oraz w zawodzie 

opiekunka dziecięca. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

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

wyraził zgodę na zatrudnienie nauczycieli w zawodzie technik masażysta oraz w zawodzie 

opiekunka dziecięca. 

 

Ad. pkt 19. 

Starosta przedłożył o przyjęcie do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego 

FB-I.3111.118.2016.6 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub ćwiczeniowe. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

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

dotację.  

 

Ad. pkt 20. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Jarocinie nr ZSS.3101.7.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Zmiany wynikają z przyjęcia do budżetu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego  

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

ćwiczeniowe. 

 

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

na zaproponowane zmiany. 
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Ad. pkt 21. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.3026.16.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Zmiany dotyczą zwiększenia środków finansowych na obsługę zadania polegającego  

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.  

Zgodnie z założeniami programu 1 % dotacji przeznaczony jest na obsługę zadania  

i pozostaje w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego. 

 

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

na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 22. 

Starosta przedłożył o przyjęcie do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego 

nr FB-I.3111.219.2016.8 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej przeznaczone na finansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Noskowie. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

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

dotację.  

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.3026.17.2016.DS w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Zmiany wynikają z przyjęcia do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone  

na finansowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Noskowie. 

 

Zarząd w składzie Starosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zaproponowane 

zmiany. 
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Ad. pkt 24. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Jarocinie nr ZSO.3110. 6.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 40 700,00  zł z przeznaczeniem  

na umowę zlecenie na konserwację i naprawę sprzętu komputerowego i sieci oraz na zakupy: 

jednostki komputerowej, drukarki, uzupełnienie armatury łazienkowej. Skarbnik wyjaśnił, że 

5 000, 00 zł zostanie przekazane z budżetu powiatu w ramach działu dokształcanie 

nauczycieli. 

 

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

na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 25. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.17.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Dyrektor zwraca się prośbą o zwiększenie planu finansowego na § 4010 o kwotę 9 144,00 zł. 

Środki te zostaną wykorzystane na wypłatę odprawy emerytalnej. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 26. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.18.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Powiatowy Urząd Pracy zwraca się z prośbą o zwiększenie planu finansowego  

na paragrafach płacowych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał kwotę 

środków Funduszu Pracy w wysokości 142 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie  
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w 2016 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 27. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego nr PINB.311.2. 5.2016.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 

r. Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Powiatowy Inspektor prosi o przeniesienie oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych 

spowodowanych trudnościami w zatrudnieniu inspektora nadzoru budowlanego  

z uprawnieniami z paragrafów 4020, 4110, 4112 na zwiększenie wynagrodzenia o 4 530,00 

zł w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 28. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, przyjęli do wiadomości informacj ę o zmniejszeniu w budżecie powiatu 

dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.226.2016.4 w celu 

dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. 

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad. pkt 29. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.17.2016 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik 27 do protokołu. 

 



14 
 

W związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na rok 2016 w dziale 75, rozdział 75411 

§ 2110 o kwotę 396 zł. Zmniejszone zostają wydatki w paragrafie 4180 – równoważniki 

pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 30. 

Zarząd rozpatrzył wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska A-OB-BR.0014.33. 

2016.PA, aby przyszłoroczne podsumowanie konkursu "Śmieciom- STOP" odbyło się  

w ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach. 

Pismo stanowi załącznik 28 do protokołu. 

 

Referat Budownictwa i Środowiska poinformował, że zostanie przygotowane stosowne 

wystąpienie z prośbą o możliwość zorganizowania podsumowania XVIII edycji konkursu  

na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. 

 

Ad. pkt 31.  

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

BR.0014.34. 2016.PA w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na 2017 rok środków  

na dofinansowanie wniosków dotyczących usuwania azbestu. 

Pismo stanowi załącznik 29 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, P. Franczak, oraz Z. Kuzdżał, zaakceptował wniosek Komisji  

w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na 2017 rok kwoty na dofinansowanie wniosków 

dotyczących usuwania azbestu 

 

Ad. pkt 32. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 



15 
 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 25 sierpnia br. uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

Członkowie Zarządu bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 33. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał podjęli omówioną przez Skarbnika uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu 

na 2016 r. W projekcie uchwały zostały wprowadzone zmiany zatwierdzone przez Zarząd  

na dzisiejszym posiedzeniu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Ad. pkt 34. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na 2016 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Z uwagi na zmiany w budżecie powiatu, zatwierdzone w poprzednim punkcie, należy 

wprowadzić zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2016 r. 

 

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

uchwałę. 

 

 Ad. pkt 35.  

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

W związku uchwałą Zarządu w sprawie zmiany budżetu powiatu, podjętą na dzisiejszym 

posiedzeniu, należy wprowadzić zmiany w planie finansowym urzędu jednostki samorządu 

terytorialnego na 2016 r.  
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Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, P. Franczak,  

oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 36. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

poręczenia obligacji emitowanych przez "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.  

w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Projekt uchwały dotyczy udzielenia poręczenia w kwocie 6.010.000,00 zł (słownie: sześć 

milionów dziesięć tysięcy złotych) dotyczącego zabezpieczenia wykupu obligacji wraz 

odsetkami oraz wszelkimi innymi kosztami w latach i do kwot określonych w umowie 

poręczenia, emitowanych przez Spółkę ,,Szpital Powiatowy w Jarocinie’’  

Sp. z o.o. Emitowane obligacje przeznaczone zostaną na całkowity wykup dotychczas 

wyemitowanych Obligacji, których Obligatariuszem jest PKO BP do wysokości 5.300.000 

zł. W związku z planowaną przez Spółkę ,,Szpital Powiatowy w Jarocinie’’ Sp. z o.o. emisją 

obligacji z przeznaczeniem na całkowity wykup dotychczas wyemitowanych obligacji przez 

szpital niezbędne jest udzielenie poręczenia bankowi przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oświadczenia woli w sprawach majątkowych 

w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba 

upoważniona przez zarząd. Upoważnienie dwóch członków zarządu jest niezbędne  

do podpisania umowy poręczenia z bankiem. 

 

Zarząd w składzie Starosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożony projekt 

uchwały. 

 

Ad. pkt 37. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej powiatu jarocińskiego za I półrocze 2016 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35. do protokołu. 
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Na dzień 30 czerwca 2016 r., plan dochodów wynosił 71.507.117,00 zł, wykonano 

36.333.359,94 zł, tj. 50,81 % w tym: dochody bieżące wykonano w wysokości 

36.204.425,94  zł, tj. 55,97 %, dochody majątkowe wykonano w kwocie 128.934 zł zł, tj. 

1,89 %, a zadania zlecone wykonano w wysokości 3.676.914,81 zł, co daje 50,57 %. Plan 

wydatków w tym okresie wynosił 78.131.276 zł, został wykonany w kwocie 31.154.936,49 

zł, tj. 39,88 % w tym: wydatki bieżące wykonano w wysokości 30.236.531,80 zł,  tj. 48,78 

%, wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 918.404,69 zł  tj. 5,69 %a zadania 

zlecone na plan 7.271.572 zł wykonano 3.334.065,25 zł, tj. 45,85 %. Na wykonanie ogółem 

planu wydatków na poziomie 39,88 % miało przede wszystkim wpływ niskie wykonanie 

planu wydatków majątkowych (5,69 %), co jest związane z faktem, iż większość inwestycji 

zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym jest w toku realizacji. Należności ogółem 

według stanu na koniec I półrocza 2016 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S wynoszą 

1.754.742,47 zł (w tym wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 1.667.921,39 zł). 

Zobowiązania ogółem wg stanu na koniec I półrocza 2016 r. wykazane w sprawozdaniu Rb-

28 S wynoszą 699.692,90 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, a także 

zobowiązań wobec dostawców z tytułu dostarczonych towarów i usług oraz odsetek od 

zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji), których terminy płatności przypadają w II 

półroczu. Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z wynosi 6.944.739,62 zł 

i dotyczy: 

- 5.335.853,00 zł – zaciągniętych kredytów w 2013 i 2014r., 

- 106.431,00 zł - pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w 2014 r., 

- 2.455,62 zł - niepodjęte w terminie wypłaty świadczeń z Funduszu Pracy, 

- 1.500.000,00 zł – wyemitowanych obligacji w 2015 r. 

 

Zobowiązania wymagalne w kwocie 2.455,62 zł to niepodjęte w terminie wypłaty świadczeń 

z Funduszu Pracy wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy, wobec osób, które nie podjęły 

przysługujących im świadczeń. Zobowiązania w kwocie 4.104,00 zł w rozdziale 70005 

wynikają z wydanej decyzji przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  

w Środzie Wlkp. W dniu 02.10.2014 r., która dotyczy zajęcia pasa drogowego w celu 

umieszczania w nim urządzenia. Decyzja ustala opłatę w wysokości 152,00 zł rocznie do 
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dnia 31.12.2043 r. Na dzień 30.06.2016 r. planowano sfinansować deficyt i rozchody 

przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 4.946.524 zł oraz 

wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.677.635 zł. Rozchody budżetu dotyczą spłat 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na plan 1.353.476 zł spłacono 676.738 zł tj. 

50,00% wg harmonogramu spłat. Na dzień 30.06.2016 r. w WPF nie zostały zapisane 

przedsięwzięcia. 

 

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

uchwałę. 

 

Ad. pkt 38 

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

jednogłośnie, zatwierdził założenia do projektu budżetu powiatu jarocińskiego na 2016 

r., omówione przez Skarbnika.  

Materiały stanowią załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Ad. pkt 39 

Sprawy bieżące: 

a) Zarząd rozpatrzył interpelację Radnych Rady Powiatu Jarocińskiego Pana Stanisława 

Martuzalskiego, Pana Walentego Kwaśniewskiego oraz Pana Leszka Mazurka  

w sprawie przedstawienia w formie pisemnej pełnej informacji o zaawansowaniu 

realizacji prac związanych z budową tzw. łącznika pomiędzy drogami krajowymi  

nr 11 i nr 12. 

Interpelacja z propozycją odpowiedzi stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Zarząd w sprawie informacji o zaawansowaniu realizacji prac związanych z budową tzw. 

łącznika pomiędzy drogami krajowymi nr 11 i 12, informuje, że trwają prace koncepcyjne.  

 

Zarząd 3 głosami „za” (Starosta, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) zatwierdził powyższą 

odpowiedź. 
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b) Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo nr I.031.01.2016 w sprawie 

pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Żerków – 

Dobieszczyzna – granica powiatu”.  

Pismo stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Gmina Jaraczewo poinformowała, że jest skłonna udzielić pomocy finansowej Powiatowi 

Jarocińskiemu w  kwocie 1 269 000,00 zł pod warunkiem, że: 

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Góra – Nosków” zostanie zrealizowana najpóźniej 

w roku 2018 bez pomocy finansowej Gminy Jaraczewo. 

- Powiat Jarociński udzieli pomocy finansowej w roku 2017 na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Brzostów” w kwocie 1 269 000,00 zł. 

 

Zarząd w wyniku dyskusji nie zaakceptował warunków przedstawionych przez Gminę 

Jaraczewo oraz zatwierdził propozycję odpowiedzi do Gminy. 

 

 

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

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


