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Protokół Nr 75/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 06 września 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 06 września 2016 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. Honorata Śmigielska - Dyrektor Wydziału Rozwoju. 

 

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 porządek obrad, następnie przystąpiono do 

jego realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.23.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Żerków w roku 2017. 

5. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2017. 

6. Zmniejszenie w budżecie powiatu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego 

znak FB-I.3111.244.2016.2 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu 

realizowanych zadań. 

7. Przyjęcie do wiadomości pisma Referatu Inwestycji nr RI.3026.2.7.2016.FK  

w sprawie planu finansowego dochodów na dzień 25 sierpnia 2016 r. 

8. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-ZK.0023.18.2016.CB w sprawie udzielenia przez Powiat wsparcia 
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organizowanych III Zawodów w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej 

Pomocy Golina - Witaszyce 2016. 

9. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.19.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

10. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata  

2016-2028. 

11. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

12. Sprawy bieżące 

a. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji nr R-GN-NG.680.8.2016.ZM z prośbą 

o wyrażenie zgody na budowę przyłącza wodociągowego. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

R-DP.3026.23.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Honorata Śmigielska wyjaśniła, że zmiany dotyczą zdjęcia zadania w § 6500 „Opracowanie 

dokumentacji projektowej na przebudowę Bachorzew – Hilarów” o kwotę 30.000, 00 zł. 

Ponadto utworzenie § 4560 na kwotę 2 250,00 zł celem zapłaty odsetek od korekty kwoty 

dofinansowania Projektu „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie wraz  

z wiaduktami”, oraz utworzenie § 6660 na kwotę 24 542,00 zł celem zwrotu korekty 

dofinansowania zadania „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie wraz  

z wiaduktami” zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przyznanie środków. 

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedstawił do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Żerków w roku 

2017. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Wyjaśnił, że niniejsza uchwała jest podejmowana ze względu na planowane złożenie przez 

Gminę Żerków wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej  

Lisew – Ludwinów nr 620029 P” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Podstawowym celem Programu jest poprawa 

bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie 

spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym.  

Jednym z ważniejszych kryteriów decydujących o dofinansowaniu zadania  

jest współdziałanie partnerów np. samorządu gminnego i powiatowego, które zwiększa 

szanse uzyskania dotacji - zgodnie z kryteriami wniosek uzyskuje dodatkowe 5 punktów  

za ponad 50% wkład partnera w wartość wkładu własnego wnioskodawcy, która 

maksymalnie może wynosić 50% wartości projektu.  

Proponuje się, aby udzielić się z budżetu Powiatu Jarocińskiego pomoc finansową Gminie 

Żerków z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisew – Ludwinów  

nr 620029 P”. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 

budżetu na rok 2017 w wysokości: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100).  

 

Członkowie Zarządu w wyniku dyskusji, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 5. 

Starosta przedstawił do zatwierdzenia projekt  uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 

2017. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Proponuje się, aby udzielić z budżetu Powiatu Jarocińskiego pomoc finansową Gminie 

Jarocin z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa odcinka drogi klasy Z łączącego  

ul. Wrocławską z ul. Bema oraz ul. Wrocławską z ul. Śródmiejską wraz z budową ścieżki 

rowerowej w ciągu ul. Wrocławskiej i Śródmiejskiej.” 

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na rok 

2017 w wysokości: 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).  
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Członkowie Zarządu w wyniku dyskusji, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 6. 

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.3111.244.2016.2 w celu 

dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt 7. 

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

Z. Kuzdżał, przyjęli do wiadomości pismo Referatu Inwestycji nr RI.3026.2.7.2016.FK  

w sprawie planu finansowego dochodów na dzień 25 sierpnia 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. pkt 8. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-ZK.0023.18.2016.CB w sprawie udzielenia przez Powiat wsparcia organizowanych 

III Zawodów w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Golina - 

Witaszyce 2016. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Witaszycach zwrócili 

się z prośbą o wsparcie organizowanych przez nich III Zawodów w Ratownictwie w Ramach 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Golina – Witaszyce 2016 w kwocie 416 zł na zakup 

Miśków Ratowników ilości 16 sztuk. 

 

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

w wyniku dyskusji jednogłośnie nie wyraził zgody na wsparcie finansowe. 
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Ad. pkt 9. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.19.2016 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 2014 roku zamieszczoną w Dzienniku Ustaw pod 

pozycją 502, a dotyczącą zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży 

Pożarnej wprowadzona została zmiana w sprawie obniżenia uposażenia z tytułu zwolnień 

lekarskich funkcjonariuszy. Wymienione przepisy nakładają obowiązek przesunięcia 

wygenerowanych oszczędności w ciągu trzymiesięcznych okresów rozliczeniowych,  

z paragrafu 4050 do paragrafu 4060 na nagrody uznaniowe z tytułu zastępstw  

za nieobecnych z powodu choroby strażaków. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 10. 

Starosta przedstawił do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2028. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do uchwały. 

 

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

zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 11. 

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

Z. Kuzdżał, bez uwag, zatwierdził omówiony przez Skarbnika projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. pkt. 12. 

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji  

nr R-GN-NG.680.8.2016.ZM z prośbą o wyrażenie zgody na budowę przyłącza 

wodociągowego. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że chodzi o wyrażenie zgody na budowę przyłącza wodociągowego wraz  

z dokumentacją projektową na nieruchomości położonej w Tarcach, oznaczonej w ewidencji 

grunt iw na arkuszu mapy 6, jako działka nr 86/8 o pow. 0.1720 ha, stanowiącej własność 

Powiatu Jarocińskiego. Nieruchomość stanie się przedmiotem zamiany. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na budowę przyłącza wodociągowego. 

 

 

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……………...…....…. 


