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Protokół Nr 78/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 27 września 2016 r.  

po Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 27 września 2016 r. został ustalony 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. 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 porządek obrad, następnie przystąpiono do jego 

realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  w sprawie zwiększenia 

środków na zakup ambulansu typu „C” wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny. 

4. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.8031.15.2015.DS  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

5. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2028 oraz w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 

6. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  

w sprawie zwiększenia środków na zakup ambulansu typu „C” wraz z wyposażeniem  

w sprzęt medyczny. 
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Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Starosta przypomniał, że na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych został wystosowany 

wniosek, aby zwiększyć środki na zakup ambulansu typu „C” wraz z wyposażeniem w sprzęt 

medyczny. Dodał, że na rozpisany przetarg zgłosiły się dwie firmy, AMZ- KUTNO S.A  

z Kutna w wysokości 355 410,00 zł oraz RATOWNIK M. Wnorowski Sp. j. z Jabłonnej  

w kwocie 408 819,00 zł. Obie oferty przekraczają kwotę zabezpieczoną w budżecie powiatu 

na realizację zadania (300 000,00 zł). W związku z powyższym, aby nie rozpisywać 

kolejnego przetargu, proponuje się zwiększyć plan finansowy tego zadania o brakującą 

kwotę tj. 55 410,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zwiększenie środków na Zakup ambulansu typu „C” wraz  

z wyposażeniem w sprzęt medyczny. 

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedstawił do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.8031.15.2015.DS w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Zwiększenie budżetu o kwotę 55 410,00 zł w par. 6060 zostanie przeznaczone na zakup 

ambulansu typu „C” wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny.  

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 5. 

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

uwag zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2028 oraz w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 
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W autopoprawka zostały ujęte zmiany w Wydziale Oświaty tj. zwiększenie środków na 

zadanie zakup ambulansu typu „C” wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny. 

 

Ad. pkt 6. 

Sprawy bieżące: 

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 
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