
Protokół Nr 85/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 14 listopada 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 14 listopada 2016 r. został ustalony wcześniej 

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

z listą obecności. W posiedzeniu nie uczestniczył P. Franczak. Ponadto w posiedzeniu brali 

udział: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Ewa Gościniak  - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, 

3. Przemysław Masłowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie,  

4. Grzegorz Maćkowiak - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie, 

5. Kazimierz Cieślak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie, 

6. Grzegorz Fengler  - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie, 

7. Karolina Baranowska - Główna księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.  

 

 

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. Przyjęcie protokołu nr 80/16 z posiedzenia w dniu 04.10.2016 r., nr 81/16  

z posiedzenia w dniu 20.10.2016 r. oraz nr 82/16 z posiedzenia w dniu 26.10.2016 r. 

4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 



Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

Powiatowi Jarocińskiemu na 2016 r. 

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.25.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.29.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr ZSS.3101. 

12.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

8. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.26.3.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

9. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.27.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

I.3111.319.2016.7 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

11. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.26.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.30.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

29.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

14. Zmniejszenie w budżecie powiatu kwoty dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.321.2016.4 w celu dostosowania poziomu środków do 

zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych 

bez prawa do zasiłków) 

15. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.30.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

16. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

nr ZSP/0312/8/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

17. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

nr ZSP/0312/9/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

18. Przyjęcie do wiadomości informacji Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

2 w Jarocinie nr ZSP/312/10/2016 w sprawie rozliczenia wydatków do końca 2016 r. 

19. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

nr ZSP/0312/7/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



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

III/0303/50/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

III/0303/51/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

III/0303/52/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

23. Przyjęcie do wiadomości informacji Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.6840.10.2016.ZM w sprawie z zamiarem sprzedaży 

lokali mieszkalnych położonych w Tarcach 16 i 16 a. 

24. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie 

zajęcia stanowiska w sprawie ewentualnego zlecenia usługi zarządzania lokalami 

mieszkalnymi w Tarcach w roku 2017 . 

25. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-

NG.6845.24.2016.ZM w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego naprawy kotła c.o.  

w budynku w Zakrzewie 52. 

26. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-

NG.3026.14.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

27. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

nr GK 3121.10.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

28. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo  

w Górze nr 032/35/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób 

przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo, osób wykazujących 

inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

30. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.33.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

31. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026. 

18.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania 

składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na powierzenie 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego realizacji 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy 



prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku ogłoszonego przez Zarząd 

Powiatu Jarocińskiego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 

uchwałę nr 279/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.  

w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod nazwą 

"Przebudowa ciągu dróg - ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce". 

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. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2016-2030. 

37. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem  

i materiałami informacyjnymi. 

40. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół 80/16 z posiedzenia w dniu 04.10.2016 r., nr 

81/16 z posiedzenia w dniu 20.10.2016 r. oraz nr 82/16 z posiedzenia w dniu 26.10.2016 r. 

Zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołów? 

 

Zarząd nie wniósł uwag do protokołów. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał zatwierdził ich treść.  

 

 

 



Ad. pkt 4. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Przemysław Masłowski, Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, który przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane 

przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w kwocie 4 362,00 zł  

z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych oraz kwoty 637,00 zł z dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych do zadania dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się  technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych.  

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 5. 

Dyrektor Masłowski przedstawił pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011.25.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że przesunięcia zaproponowane w powyższym piśmie bilansują się i są konieczne 

do prawidłowej realizacji budżetu. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 6. 

Kolejne pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr 

FN.3011.29.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. dotyczyło 

przesunięcia kwoty 10 000,00 zł z par. 4010 do par. 4210- 7 000,00 zł oraz 4300- 3 000,00 



zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia oraz na montaż i uruchomienie 

monitoringu. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

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

uwag, zatwierdził przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Jarocinie nr ZSS.3101.12.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Grzegorz Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół 

Specjalnych w Jarocinie, który wyjaśnił, że nadwyżki i niedobory w paragrafach płacowych 

wynikają z wypłaconej pracownikowi odprawy z tytułu niezdolności do pracy w kwocie 

18 654,00 zł oraz realizacji wcześniej nieplanowanych urlopów dla poratowania zdrowia  

w wysokości 50 357,00 zł brutto plus pochodne 9 935,00 zł. Niedobory i nadwyżki w par. 

4440 stanowią uzupełnienie corocznego odpisu ZFŚS po ostatecznym rozliczeniu środków  

z tego tytułu. Po przeanalizowaniu zapotrzebowania na formy doskonalenia nauczycieli 

zwiększenie środków finansowych w rozdziale 80146 planuje się przeznaczyć na 

dofinansowanie opłat za studia podyplomowe. Zmiany po stronie dochodów oraz wydatków 

w rozdziale 80148- stołówki szkoleń i przedszkolne- są wynikiem większej liczby uczniów 

korzystających z obiadów szkolnych.  

 

Skarbnik zaproponował, żeby zgodzić się na zwiększenie dochodów o kwotę 4 000,00 zł, 

oraz żeby zabezpieczyć te wydatki, które są konieczne tj. w zakresie ZFŚS, na obiady dla 

dzieci, a także dokonać przesunięć w zakresie dokształcania nauczycieli. Natomiast pozostałe 

zmniejszenia, które proponuje Dyrektor, Skarbnik zaproponował, żeby przesunąć na 

uzupełnienie funduszu wynagrodzeń. Ponadto dodał, że należy dokonać kompleksowej 

analizy oświaty i poszukać brakujących środków na wynagrodzenia.   

 

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

oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zmiany w planie finansowym szkoły, zgodnie  

z propozycją Skarbnika.  



Ad. pkt 8. 

Kazimierz Cieślak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, 

przedstawił pismo nr PF-0332.26.3.2016 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r. Wyjaśnił, że w związku ze zbliżającym się końcem roku, występuje konieczność 

porządkowania budżetu. Zmiany zaproponowane w przedstawionym piśmie bilansują się. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

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

pozytywnie rozpatrzył pismo Komendanta Straży Pożarnej. 

 

Ad. pkt 9.  

Zarząd rozpatrzył pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.27.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Komendant poinformował, że w związku ze zwiększeniem budżetu Komendy, pochodzącą  

z Funduszu Wsparcia PSP o kwotę 1 600,00 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup 

materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup modułu systemu SWD-ST. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 10. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

oraz Z. Kuzdżał, przyjęli do budżetu powiatu zwiększony plan dotacji celowej od 

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.319.2016.7, z przeznaczeniem na dostosowanie 

planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów za zapewnienie właściwego poziomu 

bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży. Plan dotacji celowej został zwiększony 

w dziale 754, rozdział 75411, par. 2110, o kwotę 4 744,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. pkt 11.  

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

uwag, zatwierdził zmiany w planie finansowym na 2016 r. Komendy Powiatowej 



Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, zawarte w piśmie PF-0332.26.2016. Zmiany 

były związane z przyznaniem dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 

4 744,00 zł, na dostosowanie planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów za 

zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. pkt 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.30.2016 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

  

Komendant zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu dochodów w par. 0920 o kwotę 120,00 

zł. Ponadto poprosił, aby zaoszczędzone środki w kwocie 3 001,00 zł przesunąć do par. 

4210, na zakup materiałów biurowych, materiałów do remontu nieruchomości oraz 

klimatyzatora, natomiast w kwocie 392,00 zł do par. 3070 na wypłatę pomocy 

mieszkaniowej dla funkcjonariusza. 

 

Zarząd 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał) zgodził się na 

zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 13. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Grzegorz Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy w Jarocinie, który przedstawił pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.29.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że prosi o zwiększenie planu dochodów o kwotę 90,00 zł z tytułu wynajmu sali 

szkoleniowej. Ponadto zaoszczędzone środki w wysokości 1 071,00 zł Dyrektor prosi  

o przesunięcie do par. 4140 na opłaty na PFRON, kwoty 715,00 zł na pokrycie kosztów 

zużycia energii, gazu i wody, a kwoty 2 309,00 zł do par. 4300 na malowanie Sali, w której 

odbywają się spotkania grupowe osób bezrobotnych i doradców klienta. 

 



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

oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na wnioskowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 14. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz  

Z. Kuzdżał, zmniejszyli w budżecie powiatu kwotę dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.321.2016.4 w celu dostosowania poziomu środków do 

zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez 

prawa do zasiłków). Plan dotacji celowej został zmniejszony w dziale 851, rozdziale 85156, 

par. 2110, o kwotę 164 658,00 zł.  

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. pkt 15.  

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

pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.30.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. Zmniejszenie planu  

o kwotę 164 658,00 zł, jest wynikiem decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak FB-

I.3111.321.2016.4) 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt 16. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Jarocinie nr ZSP/0312/8/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Witold Bierła, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, wyjaśnił, że 

zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 7 500,00 zł w par. 0960 wynika z darowizny Rady 

Rodziców przy ZSP nr 2 w Jarocinie na zakup komputerów do sal lekcyjnych. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 17. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 



nr ZSP/0312/9/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Zgodnie z decyzją Zarządu z posiedzenia w dniu 02 listopada 2016 r., wyrażającą zgodę na 

dofinansowanie zakupu komputerów przez ZSP nr 2 w Jarocinie, Dyrektor poprosił  

o zwiększenie budżetu w par. 4240 o kwotę 1 575,00 zł oraz pa. 4240 o kwotę 5 925,00 zł. 

 

Skarbnik zaproponował, żeby środki w kwocie 7 500,00 zł dołożyć w jednym rozdziale 

80130 a nie w dwóch.  

 

Zarząd bez dyskusji, jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz  

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 18. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, oraz Z. Kuzdżał przyjął do 

wiadomości rozliczenie wydatków do końca 2016 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Jarocinie. Z przedłożonego dokumentu wynika, że do końca roku 2016, jednostce 

zabraknie ok 149 tys. zł. Braki w par. 4010, 4110 i 4210 w łącznej wysokości 132 200,00 zł 

wynikają z tego, że w roku 2016 wystąpiły dodatkowe koszty na nauczanie indywidualne  

w wysokości 26 000,00 zł, oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, będące 

wynikiem otwarcia dwóch oddziałów więcej niż planowano w kwocie 36 000,00 zł. 

Pozostała kwota braku to wynik pomyłkowo wskazanej kwoty w projekcie planu na rok 2016 

dla rozdziału 80120. Kwoty z par. 4260 na energię elektryczną wynikają ze wskazania 

liczników elektrycznych i gazowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. pkt 19. 

Kolejne pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr ZSP/0312/ 

7/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. dotyczył przesunięcia 

zaoszczędzonych środków na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki  

w kwocie 4 270,00 zł, na dofinansowanie kosztów przejazdu nauczycieli podnoszących 

kwalifikacje zawodowe w wysokości 800,00 zł oraz w kwocie 800,00 zł na opłacenie 

kosztów szkoleń pracowników pedagogicznych. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 



Skarbnik zaproponował, aby w związku z wykazywaniem przez jednostkę dużych braków  

w zakresie wynagrodzeń, całą kwotę 5 870,00 zł, przesunąć na uzupełnienie braków w tym 

zakresie.  

 

Ad. pkt 20, pkt. 21 i pkt. 22. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia trzy pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Kotlinie nr DPS-III/0303/50/16, nr DPS-III/0303/51/16 oraz nr DPS-III/0303/52/16  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pisma stanowią odpowiednio załącznik nr 17, nr 18 i nr 19 do protokołu. 

 

Pani Karolina Baranowska, Główna księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie, 

wyjaśniła, że w pierwszym piśmie, Dyrektor DPS prosi o zwiększenie planu dochodów  

o kwotę 20 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z odpłatności w skutek wzrostu 

ilości osób przyjętych na nowych zasadach. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie 

braków w wynagrodzeniach. W kolejnym piśmie Dyrektor DPS poprosił o zwiększenie 

budżetu jednostki o łączną kwotę 88 443,00 zł. Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie nie jest 

w stanie pokryć powyższych braków w ramach własnego budżetu. W ostatnim piśmie 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w łącznej kwocie 

1 625,00 zł do par. 4410 na „podróże służbowe krajowe” (825,00 zł) oraz na szkolenia 

pracowników – 800,00 zł. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, 

przyjął do wiadomości powyższe pisma. Zarząd zdecydował, że podejmie decyzję, co do 

ewentualnego zwiększenia budżetu DPS, po zapoznaniu się z wynikami kompleksowej 

kontroli w zakresie analizy dokumentacji jednostki za rok 2015 i 2016, która na zlecenie 

Starosty Jarocińskiego jest przeprowadzana w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

 

Ad. pkt 23. 

Członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości informację Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.6840.10.2016.ZM w sprawie ewentualnego zamiaru 

sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Tarcach 16 i 16 a. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 



Pani Alicja Staniszewska, Główny specjalista ds. nieruchomości w Referacie Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśniła, że jeżeli Zarząd Powiatu zdecyduje o sprzedaży 

lokali mieszkalnych, usytuowanych w Tarcach 16 i 16 a, powinien najpierw zaoferować 

sprzedaż lokali obecnym najemcom, którym przysługuje prawo pierwszeństwo ich nabycia. 

Ponadto po przeanalizowaniu przepisów prawa, stwierdzić należy, że sprzedaż 

przedmiotowych lokali wiąże się z koniecznością jednoczesnego zaoferowania ich najemcom 

wynajęcia w tej samej miejscowości innego lokalu, spełniającego wymagania co najmniej 

takie same, jakie powinien spełniać lokal zamienny (tj. czynsz i opłaty winny być podobne 

jak obecnie). Obecnie Powiat Jarociński nie dysponuje wolnymi lokalami mieszkalnymi, 

które ewentualnie mogłyby zostać zaoferowane najemcom lokali przeznaczonych do 

sprzedaży.   

 

Starosta zaproponował, żeby wystosować pismo do najemców, przedstawić im szacunkowe 

koszty zakupu poszczególnych lokali i zapytać, czy są zainteresowani ich zakupem.  

 

Zarząd 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał) zgodził się  

z propozycją Starosty i przyjął powyższą informację do wiadomości. 

 

Ad. pkt 24. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie ewentualnego zlecenia 

usługi zarządzania lokalami mieszkalnymi w Tarcach w roku 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Pani Alicja Staniszewska wyjaśniła, że zarząd nad nieruchomościami w Tarcach pełni 

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, za co pobiera miesięcznie 

wynagrodzenie w kwocie 537,01 zł. Działania JTBS obejmują praktycznie tylko pobieranie 

czynszu, natomiast decyzje w sprawie jakichkolwiek remontów, windykacji należności czy 

udziału w zebraniach wspólnoty, należą do pracownika Starostwa Powiatowego. Zachodzi 

zatem pytanie, czy zlecenie dalszego zarządzania jest zasadne.  

 

Starosta zaproponował, żeby przeprowadzić rozmowę z Prezesem JTBS i zaproponować, że 

albo przejmą całość zarządzania nieruchomościami w Tarcach, albo powiat nie przedłuży  

z nimi umowy. Starosta poprosił, żeby po odbyciu rozmowy przedstawić mu jej wyniki. 



Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, poparł 

stanowisko Starosty. 

 

Ad. pkt 25. 

Pani Alicja Staniszewska przedstawiła pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.6845.24.2016.ZM w sprawie zajęcia stanowiska 

dotyczącego naprawy kotła c.o. w budynku w Zakrzewie 52. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym zostało przeprowadzone 

rozeznanie w sprawie ogrzewania budynków po byłym DPS w Zakrzewie. Z oględzin 

wynika, że należy wymienić dwa palniki w piecu c.o., których koszt zakupu z robocizną 

wstępnie oszacowano na ok. 5 000,00 zł. Zdaniem potencjalnego wykonawcy, piec jest na 

tyle wyeksploatowany, że nawet wymiana palników może nie być skuteczna i powiat będzie 

zobowiązany do zakupu mechanizmu sterowania.   

 

Starosta zauważył, że w Zakrzewie woda z grzejników została spuszczona, 18.11 będzie 

rozprawa kasacyjna, podczas której najprawdopodobniej powiat przestanie być właścicielem 

tych nieruchomości, więc nie widzi konieczności ich ogrzewania. 

 

Pani Alicja Staniszewska wyjaśniła, że jak przyszły pierwsze mrozy woda w Zakrzewie 

została naciągnięta. Niskie temperatury spowodują wejście wilgoci do budynków, czego 

efektem będzie ich niszczenie.  

 

Zdaniem Starosty i Członka Zarządu Mirosława Drzazgi należy spuścić wodę i nie ogrzewać, 

żeby nie generować kosztów.  

 

Pani Alicja Staniszewska zauważyła, że nieogrzewanie budynków spowoduje ich niszczenie. 

Nieruchomości w Zakrzewie, na razie, są w zasobie powiatu, dlatego obowiązek dbania o nie 

leży po stronie powiatu. Jednak majątkiem powiatu dysponuje Zarząd i jeżeli Zarząd 

zdecyduje o nieogrzewaniu budynków, woda zostanie spuszczona.  

 

Wicestarosta był zdania, aby pozostawić ogrzewanie choćby na minimalną temperaturę, byle 

w kaloryferach nie zamarzło, nie weszła wilgoć i budynki nie zaczęły gnić. Dodał, że 



rozmawiał szczegółowo z mec. Czerwińskim, który powiedział, że dopóki nie zostanie 

ustalona linia spadkobrania- co może potrwać ok 1-2 lata, powiat nie będzie miał komu 

wydać nieruchomości w Zakrzewie i będzie miał obowiązek przez tak długi okres 

utrzymywać tę nieruchomość. Jeżeli zostanie dopuszczone do zawilgocenia i zagrzybienia, 

spadkobiercy mogą wystąpić o odszkodowanie za nienależyte dbanie o mienie.  

 

Pani Staniszewska dodała, że w momencie jak nastąpi wydanie nieruchomości, powiat 

zażąda od właścicieli rozliczenia nieruchomości i zwrotu poniesionych kosztów, w związku  

z powyższym koszty ogrzewania i naprawy pieca zostaną doliczone do tego rozliczenia.  

 

W wyniku dyskusji, Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, 

zdecydował, żeby naprawić kocioł,  do końca roku ustawić temperaturę grzania na minimum, 

a po rozprawie trzeba zorganizować spotkanie ze spadkobiercami w celu ustalenia kiedy 

powiat będzie mógł im wydać nieruchomość.   

 

Ad. pkt 26. 

W kolejnym punkcie Pani Alicja Staniszewska przedstawiła pismo Referatu Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.14.2016.ZM w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Zwiększenie budżetu o kwotę 60 000,00 zł w par. 4260 na zakup energii zostanie 

przeznaczone na uregulowanie bieżących zobowiązań wynikających z dystrybucji i zużycia 

energii elektrycznej, cieplnej oraz doprowadzenia i rozprowadzenia wody w budynkach 

usytuowanych na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego.  

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 27. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Jarocinie nr GK 3121.10.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 



Dyrektor ZSP nr 1 w Jarocinie zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu wydatków w par. 

4440 o kwotę 2 055,00 zł. Jest to korekta odpisu na ZFŚS na 2016 r. spowodowana 

zmniejszeniem etatów zatrudnionych nauczycieli 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na dokonanie zmian.   

 

Ad. pkt 28. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny Domostwo  

w Górze nr 032/35/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 650,00 zł oraz 

dokonanie przesunięć w planie wydatków na łączną kwotę 24 716,00 zł. 

 

Zarząd nie miał uwag, jednogłośnie, w czteroosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał), pozytywnie rozpatrzył przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 29. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo, 

osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik 26 do protokołu. 

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

dotyczącego prowadzenia w okresie od 02.01.2017 – 31.12.2019 roku, Powiatowego 

Ośrodka Wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób upośledzonych 

umysłowo; dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych  

w Noskowie i Rszewach, łącznie dla 45 uczestników. Ośrodek będzie prowadzony na mieniu 

i wyposażeniu stanowiącym własność Powiatu Jarocińskiego. Wysokość dotacji na 

dofinansowanie realizacji zleconego zadania z zakresu administracji rządowej odpowiadała 

będzie dotacji otrzymanej na to zadanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Ogłoszenie  

o otwartym konkursie stanowi załącznik do uchwały. 



Zarząd jednogłośnie, w czteroosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz 

Z. Kuzdżał) podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 30. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.33.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Wydział zwrócił się o przesunięcie kwoty 13 790,00 zł z par. 4210 na par. 4300 na zakup 

biletów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do kina na film „Smoleńsk”.  

 

Zarząd 3 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta i M. Drzazga) oraz 1 „wstrzymującym”  

(Z. Kuzdżał), pozytywnie rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 

 

Ad. pkt 31.  

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3026.18.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa prosi o przesunięcie kwoty 6 000,00 zł z zakupu 

ekspertyz, analiz i opinii na opłaty pocztowe, oraz kwoty 1 300,00 zł z różnych opłat  

i składek na opłaty za usługi telekomunikacyjne. 

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

oraz Z. Kuzdżał wyrazili zgodę na zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 32. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w konkursie 

na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku ogłoszonego przez 

Zarząd Powiatu Jarocińskiego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 
Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na 

powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego 

realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie powiatu jarocińskiego w 2017 roku oraz przyjmuje się Regulamin Pracy 

Komisji Konkursowej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Do 

składu Komisji Konkursowej zaproponowano następujące osoby: 

1. Ireneusz Lamprecht – przewodniczący Komisji, 

2. Ewa Gościniak – członek Komisji, 

3. Brygida Andraszak – członek Komisji, 

4. Hubert Olejniczak – członek Komisji. 

 

Zarząd 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał) zatwierdził 

Regulamin Pracy oraz skład Komisji, następnie podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 33. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę nr 279/16 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 sierpnia 

2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod nazwą 

"Przebudowa ciągu dróg - ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce". 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

W uchwale nr 279/16 błędnie wpisano Pełnomocnika reprezentującego spółkę F.H.U. GREK 

S.C. A.T Florkowscy, w związku z powyższym poprawny zapis będzie brzmiał: 

„Opiniuje się pozytywnie wniosek Gminy Jarocin - działającej przez Pełnomocnika  

Pana Tomasza Florkowskiego reprezentującego spółkę F.H.U. GREK S.C. A.T. Florkowscy  

z siedzibą ul. Szubianki 15, 63-200 Jarocin dotyczący przedsięwzięcia polegającego  

na „Przebudowie ciągu dróg - ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce”. 

 

Członkowie Zarządu bez dyskusji, 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz 

Z. Kuzdżał) podjęli uchwałę. 

 

 



Ad. pkt 34. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w spawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na 2016 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna, którą należy podjąć w związku z podjęciem przez radnych na 

sesji w dniu 27 października uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

Członkowie Zarządu bez dyskusji, 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz 

Z. Kuzdżał) podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 35. 

Kolejna uchwała podjęta przez Zarząd dotyczyła zmiany planu finansowego urzędu 

jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. Jest to także uchwała proceduralna do 

Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu 

powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 36.  

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do uchwały. 

 

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

przedłożony projekt uchwały. 

 

 

 



Ad. pkt 37. 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga 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 34 do protokołu. 

 

Ad. pkt 38. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-2030. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że uchwała obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, 

wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania spłaty długu. Deficyt  

w 2017 r. w wysokości 6 048 743,00 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi  

z emisji papierów wartościowych. Nadwyżki w latach 2018-2030 przeznaczone zostaną na 

sfinansowanie rozchodów. Powyższy projekt uchwały został sporządzony w związku  

z projektem budżetu powiatu na 2017 r. przy konstruowaniu budżetu oraz prognozy wzięto 

pod uwagę informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych dla 

powiatu kwot subwencji oraz PIT, a także informacje o planowanych kwotach dotacji na 

zadania rządowe i własne oraz dochodach Skarbu Państwa zakładanych do realizacji  

w przyszłym roku. Przy szacowaniu kolejnych lat budżetowych w prognozie brano pod 

uwagę dotychczasowe realizacje budżetów powiatu jarocińskiego (dane historyczne) oraz 

założenia przyjęte w WPF budżetu Państwa na najbliższe lata. W celu utrzymania realności 

prognozy kierowano się specyfiką powiatu jarocińskiego, stanem jego infrastruktury 

drogowej, wysokością pozyskiwanych corocznie dodatkowych środków, kosztami 

działalności poszczególnych jednostek oraz realizowanymi przez nie zadaniami. Objaśnienia 

poszczególnych wartości przyjętych stanowią załącznik do powyższego projektu uchwały. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd, po przeanalizowaniu informacji przedstawionych przez 

Skarbnika, 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał), bez uwag, 

podjął uchwałę. 

 

 

 



Ad. pkt 39. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem  

i materiałami informacyjnymi. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że dochody ogółem zostały zaplanowane na poziomie 70 984 000,00 zł, w tym 

dochody bieżące w kwocie 65 501 400,00 zł a dochody majątkowe w wysokości 

5 482 600,00 zł. Wydatki natomiast planuje się w wysokości 77 032 743,00 zł w tym 

wydatki bieżące w kwocie 61 407 038,00 zł a wydatki majątkowe- 15 625 705,00 zł. 

Przychody ogółem są planowane na kwotę 7 500 000,00 zł a rozchody- 1 451 257,00 zł.  

Deficyt w wysokości 6 048 743,00 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z 

emisji papierów wartościowych. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 

102 975,00 zł oraz celową w kwocie 102 000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie 

zarządzania kryzysowego. W projekcie budżetu zostają zaplanowane dochody w wysokości 

250 000,00 zł, pochodzące z opłat i kar środowiskowych i wydatki w tej samej wysokości, 

związane z finansowaniem środowiska i gospodarki wodnej. W wykazie wydatków 

majątkowych powiatu zaplanowano następujące zadania: 

 Budowa ciągu pieszo- rowerowego Jaraczewo- Gola- 75 000,00 zł, 

 Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą nr 12- 75 000,00 zł, 

 Przebudowa drogi nr 4194 P na odcinku Łuszczanów- Tarce- 1 730 000,00 zł, 

 Przebudowa drogi powiatowej Hilarów- Wola Książęca – 1 872 656,00 zł, 

 Przebudowa drogi powiatowej Żerków- Dobieszczyzna- granica powiatu 

jarocińskiego – 6 760 651,00 zł, 

 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- 2 000 000,00 zł, 

 Przebudowa drogi gminnej Lisew- Ludwinów- 500 000,00 zł, 

  Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie- 

126 000,00 zł, 

 Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Jarocinie Al. 

Niepodległości 10-12- 150 0000,00 zł, 



 Odrestaurowanie klatek schodowych w budynku przy al. Niepodległości 10-12- 

35 000,00 zł, 

 Zakup serwerów do Starostwa Powiatowego  Jarocinie- 79 000,00 zł, 

 Montaż klimatyzatorów w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie- 11 000,00 zł, 

 Przebudowa parteru Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie na potrzeby szkoły- 

271 000,00 zł,  

 Przebudowa terenu wokół Zespołu Szkół Specjalnych wraz z wyodrębnieniem 

zajezdni dla busów- 233 000,00 zł, 

 Adaptacja strychu na pracownie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Jarocinie- 294 000,00 zł, 

 Dostawa i montaż windy oraz wykonanie sanitariatów dla niepełnosprawnych  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie- 280 000,00 zł, 

 Wykonanie podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie- 35 000,00 zł, 

 Budowa hali warsztatowo- garażowej w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach- 60 000,00 zł, 

 Ogrodzenie terenu szkolnego przy budynku Tarce 18- 8 800,00 zł, 

 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach- 283 201,00 zł, 

 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa w Szpitalu Powiatowym  

w Jarocinie Sp. z o.o.- 248 162,00 zł, 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu 

jarocińskiego- budynek przy ul. T. Kościuszki 10- 498 235,00 zł.   

 

Następnie Skarbnik przedstawił plany dochodów oraz wydatków dla poszczególnych 

działów. 

 

Zarząd nie miał pytań. W składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga oraz Z. Kuzdżał, 

jednogłośnie, podjął przedłożony projekt uchwały. 

 

 



Ad. pkt 40. 

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 
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