
Protokół Nr 82/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 26 października 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 26 października 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, 

 

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, przystąpiono 

zatem do jego realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie propozycji odpowiedzi na interpelację Radnych Klubu Porozumienie 

Obywatelskie w sprawie zaawansowania realizacji prac związanych z budową 

łącznika pomiędzy drogami krajowymi nr 11 i nr 12. 

4. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.19.2016  

w sprawie zwiększenie w 2017 r. budżetu w rozdziale 80195 oraz zatwierdzenie 

wniosków do projektu przyszłorocznego budżetu, które wpłynęły do Wydziału 

Oświaty. 

5. Przyjęcie do wiadomości informacji Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych 

planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych  

w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, planowanej na 2017 r. kwocie 

dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 

oraz planowanej na 2017 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. 

6. Przyjęcie do wiadomości informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych  

w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych  



z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z 

zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań 

własnych. 

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

budżetu. Prace nad projektem budżetu na 2017 rok oraz projektem Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

8. Analiza wniosków do projektu budżetu powiatu na 2017 r. - jednostki własne. 

9. Analiza wniosków do projektu budżetu powiatu na 2017 r. - jednostki pozostałe. 

10. Zestawienie wydatków majątkowych, które ze względu na podjęte uchwały  

o pomocach finansowych oraz WPF, należy ująć w projekcie budżetu powiatu 

jarocińskiego na 2017 rok. 

11. Przyjęcie do wiadomości propozycji odpowiedzi na wniosek radnego S. 

Martuzalskiego w sprawie budowy chodników na ul. Podchorążych i Malinowskiego. 

12. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia propozycję odpowiedzi na interpelację Radnych 

Klubu Porozumienie Obywatelskie w sprawie zaawansowania realizacji prac 

związanych z budową łącznika pomiędzy drogami krajowymi nr 11 i nr 12. 

Interpelacja z propozycją odpowiedzi stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Zarząd, po zapoznaniu się z propozycją odpowiedzi na poszczególne pytania, jednogłośnie, 

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

treść.  

 

Ad. pkt 4. 

Zarząd zapoznał się z pismem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.19.2016  

w sprawie zwiększenie w 2017 r. budżetu w rozdziale 80195 oraz zatwierdzenie 

wniosków do projektu przyszłorocznego budżetu, które wpłynęły do Wydziału Oświaty.  

Zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Są to wszystkie wnioski, które wpłynęły do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

z zakresu kultury, zdrowia i sportu organizowane przez szkoły. Po przeanalizowaniu w/w 

dokumentów, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych stwierdził, że celowym jest 



finansowanie wszystkich zadań realizowanych przez szkoły, zaproponował wysokość 

dofinansowania poszczególnych zadań i zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu  

w rozdziale 80195, do kwoty pokrywającej potrzeby. 

 

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

Z. Kuzdżał, przyjął do wiadomości powyższe zestawienie i zdecydował, że decyzję  

w sprawie jego zatwierdzenia podejmie na kolejnym posiedzeniu.  

 

Ad. pkt 5. 

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

Z. Kuzdżał, zapoznali się z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych 

planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie 

ustawy budżetowej na rok 2017, planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu 

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanej na 

2017 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa. Skarbnik wyjaśnił, że 

Minister Finansów planuje wysokość poszczególnych części subwencji i PIT. Powiat ma 

dostać na przyszły rok o 1 % mniejszą subwencję oświatową niż w 2016 r. Założeniem  

w WPF było, że ta subwencja będzie o 1% rosnąć. Zgodnie w pismem Ministra, roczna 

kwota subwencji ogólnej na 2017 r. dla powiatu jarocińskiego wyniesie 34 572 917,00 zł  

z czego część wyrównawcza 4 087 292,00 zł, część równoważąca- 1 006 471,00 zł, a część 

oświatowa subwencji- 29 479 154,00 zł. Planowana na 2017r. kwota dochodów z tytułu 

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana na 

kwotę 12 776 001,00 zł.   

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 

Zarząd jednogłośnie, 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał przyjął do wiadomości informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych  

w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu 

administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań 

własnych. Prognozowane na 2017 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej ogółem mają wynieść 1 116 985,00 zł, dla porównania w roku 2016 

była to kwota 963 896,00 zł, natomiast projektowany poziom dotacji celowych w roku 



przyszłym ma wynieść 9 427 692,00 zł. Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji 

celowej oraz dochodów zostanie przekazana w terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy 

budżetowej na rok 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt 7. 

Skarbnik przedstawił zbiorcze zestawienie dochodów, przychodów, wydatków  

i rozchodów do projektu budżetu. Prace nad projektem budżetu na 2017 rok oraz 

projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Zestawienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, przyjął do wiadomości powyższe zestawienie.  

 

Ad. pkt 8 i pkt. 9 

Członkowie Zarządu zapoznali się z zestawieniem wniosków do projektu budżetu powiatu 

na 2017 r. - jednostki własne oraz jednostki pozostałe. Zarząd 5 głosami „za” przyjął do 

wiadomości powyższe zestawienia i zdecydował, że decyzję, które wnioski zostaną ujęte  

w projekcie przyszłorocznego budżetu podejmie na kolejnym posiedzeniu. 

Zestawienia wniosków stanowią odpowiednio załącznik nr 5 i nr 6 do protokołu. 

 

Ad. pkt 10. 

W kolejnym punkcie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał, zapoznał się z zestawieniem wydatków majątkowych, które ze względu na 

podjęte uchwały o pomocach finansowych oraz WPF, należy ująć w projekcie budżetu 

powiatu jarocińskiego na 2017 rok. 

Zestawienie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. pkt 11.  

Starosta przedłożył do zatwierdzenia propozycję odpowiedzi na wniosek radnego  

S. Martuzalskiego w sprawie budowy chodników na ul. Podchorążych i Malinowskiego. 

Wniosek z propozycją odpowiedzi stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Utrudnienia w ruchu na w/w ulicach wynikają z prac nie tylko związanych z przebudową 

drogi, ale realizowanych wcześniej także prac instalacyjnych polegających na wymianie 



wodociągu i częściowo gazociągu, które były konieczne do wykonania, aby uniknąć  

w przyszłości rozbiórki nowych chodników przy naprawach instalacji. Aby uzupełnić ubytki 

masy w krawędzi jezdni po budowie wodociągu konieczne jest ułożenie nowego krawężnika, 

dlatego prace te będą realizowane niezwłocznie po zakończeniu budowy chodnika. Obecnie 

prace brukarskie dobiegają końca. W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia pojazdów 

poruszających się tymi ulicami wykonawca wprowadził tymczasowo ograniczenie prędkości. 

Odnośnie uszkodzeń nawierzchni dróg powiatowych informuję, że zlecono już 

zlikwidowanie powstałych ubytków. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził propozycję odpowiedzi 

 

Ad. pkt 12. 

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……………...…....…. 


