
Protokół Nr 87/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 06 grudnia 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 06 grudnia 2016 r. został ustalony wcześniej 

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

obecności. W posiedzeniu nie uczestniczył Starosta. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

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

4. Marek Sobczak  - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie, 

5. Krzysztof Sobczak - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami,  

6. Kazimierz Pietras  - Kierownik Referatu Komunikacji,  

 

Wiceprzewodniczący Zarządu p. Mikołaj Szymczak rozpoczął posiedzenie, witając 

wszystkich przybyłych.  

 

Ad. pkt. 2 

Wicestarosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad, i zapytał, czy ktoś chce wnieść  

do niego uwagi. Zarząd w składzie, 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. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.13.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.081.3.2016  

w sprawie zabezpieczenia środków na wykonanie zewnętrznej klatki schodowej. 

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.211.3.2016  

w sprawie budowy zajezdni autobusowej wraz z przystankiem. 



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

nr GK 3121.13.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków szkoły na 

2017 r. 

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

NG.3020.1.2016.ZM w sprawie uaktualnienia wykazu przedsięwzięć do WPF i do 

budżetu zadań własnych na rok 2017. 

8. Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania 

publicznego w zakresie zarządzania i organizacji publicznego transportu zbiorowego. 

9. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2017. 

10. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.20.2016 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

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

21.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.4.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

13. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.5.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

14. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.6.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

15. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.37.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

16. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół  

i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

nr ZSP/0312/13/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

III/0303/60/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

19. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie nr 

P.P-P.330.41.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

20. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr ZSO.3110. 

9.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



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

35.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

22. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.34.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

23. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2016-2030. 

24. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

25. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale nr XXXI/206/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 

października 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 

26. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego nr A-OB-

BR.0014.28.2016.WE w sprawie zwiększenia w przyszłorocznym budżecie środków 

na dofinansowanie działalności Stowarzyszeń i Klubów. 

27. Rozpatrzenie wniosku Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu Jarocińskiego nr A-

OB-BR.0014.47.2016.PA w sprawie ujęcie w projekcie budżetu na 2017 r. środków  

i działań mających na celu powstanie Poradni Diabetologicznej. 

28. Przyjęcie do wiadomości wniosku radnego Stanisława Martuzalskiego nr A-OB-

BR.0014.48. 2016.PA w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu powiatu 

na 2017 r. 

29. Przyjęcie do wiadomości wniosku radnego Teodora Grobelnego nr A-OB-

BR.0014.49.2016.PA oraz nr A-OB-BR.0014.50.2016.PA w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie powiatu na 2017 r. 

30. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017-2030. 

31. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok. 

32. Sprawy bieżące. 

a. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.35.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

 



 

Ad. pkt 3. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 

ZSS.3101.13.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Grzegorz Maćkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie , zwrócił się z prośbą 

o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 564,00 zł, a także o zwiększenie o kwotę 

67 755,00 zł. Wyjaśnił, że braki w rozdziale 80102 są efektem wypłaconej odprawy z tytułu 

niezdolności nauczyciela do pracy oraz realizacji wcześniej nieplanowanych urlopów dla 

poratowania zdrowia. Zwiększenia w rozdziale 80134 są niezbędne m.in. na realizację 

wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych w m-cu grudniu. Niedobory w tym 

rozdziale wystąpiły na skutek przesunięcia przydziałów obowiązków nauczycieli pomiędzy 

poszczególnymi szkołami. Zmiany w rozdziale 80146- dokształcanie pracowników wynikają 

ze zwiększonego zapotrzebowania na dofinansowanie opłat za studia podyplomowe. 

Zwiększenia środków w paragrafach pozapłacowych planuje się przeznaczyć na 

przeprowadzenie badań laryngologicznych, zawarcie umowy zlecenia w zakresie 

sprawowania kontroli nad kotłownią gazową, znajdującą się w budynku oraz na konserwację 

i naprawę sprzętu. 

 

Skarbnik zaproponował, żeby na razie dołożyć 42 000,00 zł, środki będą pochodzić  

z oszczędności w ZSO. Dodał, że powyższa kwota zostanie podzielona w następujący 

sposób: 4010 zwiększenie o 25 000,00 zł, nie będzie zwiększenie w rozdz. 80102 par. 4110- 

14 350,00 zł oraz rozdz. 80134 par. 4110 o kwotę  3 600,00 zł. Pozostałe zmiany zostaną 

dokonane zgodnie z wnioskiem Dyrektora. 

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził zmiany w planie finansowym, zgodnie z propozycją Skarbnika. 

 

Ad. pkt 4. 

Dyrektor Grzegorz Maćkowiak, przedstawił pismo nr ZSS.081.3.2016 w sprawie 

zabezpieczenia środków na wykonanie zewnętrznej klatki schodowej. 

Pisma stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 



Dyrektor wyjaśnił, że 22 listopada br. została przeprowadzona przez Powiatową Państwową 

Straż Pożarną w Jarocinie, wizja lokalna obiektu szkoły. W jej efekcie stwierdzono 

konieczność poprawy warunków ewakuacji poprzez wykonanie zewnętrznej klatki 

schodowej. Biorąc pod uwagę specyfikę budynku, osoby w nim przebywające oraz 

konieczność bezwzględnego wyłączenia windy podczas zagrożenia pożarowego, niezbędny 

jest alternatywny kierunek ewakuacji. W związku z powyższym Dyrektor wrócił się z prośbą 

o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie na wykonanie tego przedsięwzięcia. 

 

Członek Zarządu M. Drzazga wyjaśnił, że jest zabezpieczona kwota 233 tys. zł na 

zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Jeżeli uda się utrzymać kwotę 1 mln. zł na parking, 

pas za jezdniowy, renowację drogi, która będzie stanowiła służebność przejazdu plus cały 

plac wewnątrz, wtedy być może uda się wygospodarować środki na wykonanie zewnętrznej 

klatki schodowej. Dodał, że klatka ta musi być dostosowana do osób niepełnosprawnych, 

poruszających się na wózkach inwalidzkich i nie tylko.  

 

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

oraz Z. Kuzdżał przyjął do wiadomości powyższe pismo. Realizacja zadania będzie zależała 

od radnych Rady Powiatu i przyjętego przez nich budżetu na rok 2017.    

 

Ad. pkt 5 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr 

ZSS.211.3.2016 w sprawie budowy zajezdni autobusowej wraz z przystankiem. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Dyrektor wyjaśnił, że w związku z koniecznością zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, 

podczas dowozu i odwozu do szkoły, niezbędna jest budowa zajezdni autobusowej, wraz ze 

szkolnym przystankiem. W związku z powyższym Dyrektor zwrócił się z prośbą do Zarządu 

o podjęcie rozmów z właścicielem terenu znajdującego się przy szkole, w celu odkupienia od 

niego działki o powierzchni 600 m2.  

 

Członek Zarządu M. Drzazga wyjaśnił, że rozmowy z właścicielem terenu już się toczą, 

właściciel, ze względu na szkołę, jest skłonny sprzedać teren, ale nie chce być stratny, 

dlatego może sprzedać grunt na podstawie wyceny w akcie notarialnym, który posiada. 

Mirosław Drzazga dodał, że Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami będzie musiał 



zlecić w imieniu powiatu wykonanie własnego operatu szacunkowego lub wyceny tego 

gruntu.   

 

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

Z. Kuzdżał, przyjął do wiadomości powyższe pismo. Zarząd widzi konieczność wykonania 

zajezdni autobusowej z przystankiem, w związku z powyższym umieścił w/w zadanie  

w projekcie przyszłorocznego budżetu. Wykonanie zadania będzie uzależnione od decyzji 

Rady Powiatu o podjęciu budżetu na 2017 r. 

 

Ad. pkt 6. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Jarocinie Marek Sobczak, który przedstawił pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Jarocinie nr GK 3121.13.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w planie 

wydatków szkoły na 2017 r.    

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

W związku z podpisaną umową Nr POWERVET 2016-PO1-KA102-025045 do programu 

ERASMUS+ Dyrektor ZSP nr 1 w Jarocinie zwrócił się z prośbą o przyjęcie w budżecie 

2017 r. następujących kwoty rozdział 80130, par. 4218 4 500,00 zł na zakup aparatu 

fotograficznego, komputera przenośnego i artykułów papierniczych, par. 4308- 77 000,00 zł. 

Środki zostaną przeznaczone na opłacenie kosztów praktyki zagranicznej, przygotowanie 

praktycznie Politechnika Poznańska, przygotowanie kulturowe i językowe w Lingua Scholl 

oraz przejazdy autokarem w Polsce i Niemczech. W ramach par. 4438 kwota 1 500,00 zł 

zostanie przeznaczona na opłatę ubezpieczeń uczestników projektu. Dyrektor dodał, że  

o środki z programu ERASMUS+ szkoła stara się od zeszłego roku. Wtedy projekt był na 

liście rezerwowej i nie udało się pozyskać dofinansowania. W tym roku udało się. Projektem 

zostanie objętych 40 uczniów z technikum budowlanego. W ramach projektu, na wiosnę 

2017 r., I grupa uda się koło Poczdamu w Niemczech na dwa tygodnie do Centrum 

kształcenia dla młodzieży i dorosłych, na płatne praktyki. II grupa młodzieży wyjedzie zimą 

2018 r., zakończenie projektu czerwiec 2018 r. Projekt jest w 100% finansowany przez 

instytucję zewnętrzną, dlatego szkoła nic nie dokłada, co najwyżej zaliczkuje procent całości. 

 

Skarbnik zauważył, że warunkiem realizacji projektu będzie przyjęcie przez Radę 

autopoprawki do projektu budżetu na 2017 r., którą zostaną wprowadzone środki, zgodnie  



z wnioskiem Dyrektora. Ponadto, ponieważ jest to zadanie dwuletnie, należy wprowadzić je 

do WPF. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany jako autopoprawka do projektu budżetu na 

2017 r. 

 

Ad. pkt 7 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3020.1.2016.ZM w sprawie uaktualnienia wykazu 

przedsięwzięć do WPF i do budżetu zadań własnych na rok 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Na posiedzenie Zarządu przybył Krzysztof Sobczak, Kierownik Referatu Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami, który wyjaśnił, że powiat otrzymał środki zewnętrzne  

z WRPO oraz z Cyfrowej Polski, na cyfryzację zasobów geodezyjnych. Zadanie założenie 

bazy BDOT 500, jest to dopełnienie trzeciej bazy, którą Powiat musi stworzyć, zgodnie  

z Porozumieniem zawartym między Starostą Jarocińskim a Głównym Geodetą Kraju, iż 

Geodeta buduje dwie bazy, a powiat trzecią w ramach własnych środków. Ostatnie zadanie 

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych dla całego powiatu, jest to zeskanowanie całego zasobu 

geodezyjnego i w tym momencie powiat będzie posiadał pełen zasób, wszystkich baz danych 

scyfryzowany i można go udostępniać w wersji cyfrowej. Skutkiem tego są dużo wyższe 

dochody dla powiatu.  

 

Skarbnik wyjaśnił, że są trzy zadania tzw. e- usługi, baza BDOT 500 oraz Cyfryzacja 

zasobów. W 2017 r. zadanie e- usługi ma wynieść 115 000,00 zł, baza BDOT 500- 

339 250,00 zł a Cyfryzacja zasobu- 228 000,00 zł, łącznie jest to kwota 682 250,00 zł.  

W roku 2018 te trzy zadania będą kosztowały 1 043 250,00 zł. Dodał, że zadanie pierwsze na 

2017 r. jest ujęte zarówno w projekcie budżetu jak i WPF, zadanie nr 2 jest ujęte tylko  

w projekcie budżetu, natomiast ostatnie zadanie w ogóle nie jest ujęte ani w projekcie 

budżetu ani WPF. Wnioskiem Dyrektora jest wprowadzenie wszystkich trzech zadań i do 

projektu budżetu n 2017 r. i do WPF. Skarbnik zauważył, że na rok 2017 nie ma środków. 

Zapytał, jakie są konsekwencje niewykonania zadań? 

 



K. Sobczak wyjaśnił, że w porozumieniu nie ma sankcji za nie wykonanie przez Powiat 

trzeciej bazy czyli BDOT 500. Jest tylko zobowiązanie, że taka baza zostanie wykonana.  

 

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

oraz Z. Kuzdżał przyjął powyższe pismo do wiadomości i zdecydował, że przesuwa jego 

rozpatrzenie na kolejne posiedzenia.    

 

Ad. pkt 8 

Wicestarosta przedłożył do zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie 

powierzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania i organizacji publicznego 

transportu zbiorowego. 

Aneks stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Kazimierz Pietras, Kierownik Referatu Komunikacji wyjaśnił, że w powyższym aneksie 

został doprecyzowany sposób rozliczania udzielonej pomocy finansowej przez Gminę 

Jarocin. 

 

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

zatwierdził przedłożony Aneks nr 1.  

 

Ad. pkt 9.  

Członkowie Zarządu zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarocin w roku 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Pomoc finansowa z budżetu Powiatu Jarocińskiemu dla Gminy Jarocin ma zostać 

przeznaczona na zadanie pn. „Przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej na 

osiedlu przy ul. Wojska Polskiego w Golinie” w wysokości 250 000,00 zł. Planowane 

zadanie spowoduje poprawę stanu technicznego dróg na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

Środki mają pochodzić z oszczędności po przetargu na przyszłoroczną schetynówkę.  

 

W wyniku dyskusji Zarząd 3 głosami „za” (Wicestarosta, M. Drzazga oraz P. Franczak) 

zdecydował, że przyjmie powyższy projekt uchwały do wiadomości, a rozpatrzy go na innym 

Zarządzie. W głosowaniu nie brał udziału Z. Kuzdżał. 



Ad. pkt 10. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.20.2016 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że zmiany przedstawione w piśmie wynikają z podpisania aneksu nr 1 do 

umowy na zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Tarcach”, dofinansowanego ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 11.  

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Organizacyjnego  

i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.21.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na  

2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 6 000,00 zł 

do par. 4430 na ubezpieczenie samochodu specjalnego sanitarnego Fiat Ducato (karetka). 

 

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

uwag, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 12. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.042.4.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Członek Zarządu M. Drzazga wyjaśnił, że zwiększenie budżetu o kwotę 74 544,60 jest 

niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe 

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. Zabezpieczone środki 

stanowią skład własny finansowy do w/w projektu na rok 2017. Powiat realizowany będzie 

przez Powiat Jarociński, a jego całkowita wartość wynosi 1 562 346,00 zł.  



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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zabezpieczenie środków na wkład własny.  

 

Ad. pkt 13. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił pismo Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych nr O.042.5.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Środki w kwocie 3 200,00 zł, stanowią wkład własny do projektu „Kształcenie zawodowe 

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie. Całkowita wartość projektu 

wynosi 1 330 850,00 zł, a kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 1 197 765,00 zł. 

 

Zarząd bez uwag. Jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, zgodził się na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 14. 

Kolejne pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.6.2016 w sprawie zmian 

w planie finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu o kwotę 29 905,63 zł, są konieczne do zabezpieczenia wkładu własnego 

na zadanie „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach”. Całkowita wartość projektu wynosi 712 406,25 zł.  

 

Członkowie Zarządu w składzie Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, bez 

uwag wyrazili zgodę na zaproponowane zwiększenie środków. 

 

Ad. pkt 15.  

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.37.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o zmianę w planie wydatków na 2017 r., które mają 

polegać na przesunięciu kwoty 12 199,00 zł z par. 4210 do 4190. Środki będą wykorzystane 



na organizację zawodów i imprez sportowych w roku 2017. 

 

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

wyraził zgodę na wprowadzenie zmian.  

 

Ad. pkt 16. 

Wicestarosta przedłożył do zatwierdzenia projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu 

jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 

jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Z uwagi na zmianę ustawy o systemie oświaty, wprowadzone ustawą z dnia 23 czerwca 2016 

r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zachodzi konieczność 

dostosowania uchwały do zmieniającego się prawa. 

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, czterema głosami „za” (Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 17. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

nr ZSP/0312/13/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 150,00 zł, jak 

również o zwiększenie o kwotę 116 650,00 zł. Główne braki w wysokości 105 000,00 zł 

dotyczą paragrafu 4010 czyli wynagrodzeń. 

 

Skarbnik zaproponował, żeby ująć zmniejszenia o które wnioskuje szkoła w kwocie 8 150,00 

zł, w zakresie wynagrodzeń w par. 4010 zaproponował, żeby zabezpieczyć sumę 79 239,00 

zł oraz kwotę 5 000,00 zł w par. 4210 na zakupy, ponieważ Dyrektor ma już faktury, które 

musi opłacić. 

 



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

oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę zaproponowane zmiany, zgodnie z sugestią Skarbnika. 

 

Ad. pkt 18. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie 

nr DPS-III/0303/60/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 33 040,00 zł. 

W zakresie wydatków Dyrektor wnioskuje o zmniejszenia na kwotę 28 271,00 zł  

i zwiększenia w wysokości 96 166,00 zł. 

 

Skarbnik zauważył, że analizując budżet DPS, należy przyjąć zmiany zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora i dołożyć brakujące środki w wysokości niemalże 35 tys. zł. 

 

W wyniku Dyskusji, Zarząd jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak 

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził zmiany w planie finansowym, zgodnie z sugestią Skarbnika. 

 

Ad. pkt 19. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie 

nr P.P-P.330.41.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Dyrekcja Poradni zwróciła się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie  

1 990,00 zł do par. 4210 na bieżące zakupy papieru ksero, tonerów, artykułów biurowych 

oraz środków czystości. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 20. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr ZSO.3110.9.2016 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r.  



Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Dyrekcja ZSO zwróciła się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 

13 500,00 zł do par. 4010 na wynagrodzenia pracowników z tytułu awansu zawodowego 

nauczyciela, naliczonego z dniem 01.09.201 r., oraz kwoty 581,00 zł na pokrycie kosztów 

podróży nauczycieli na nauczanie indywidualne.  

 

Zarząd czterema głosami „za” (Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) 

zatwierdził przedłożone przesunięcia.   

 

Ad. pkt 21. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.35.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Zaproponowane przez Dyrektora zmiany bilansują się. Przesunięcia środków między 

paragrafami na łączną kwotę 3 838,00 zł są konieczne do prawidłowej realizacji budżetu 

jednostki do końca roku. 

 

Członkowie Zarządu bez pytań, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził wnioskowane zmiany. 

 

Ad. pkt 22. 

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

pozytywnie rozpatrzył pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.34.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Komendant zwrócił się z prośbą o dokonanie przesunięć w budżecie na łączną kwotę 

4 518,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad. pkt 23. 

Wicestarosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2016-2030.  



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że w związku z przyjętymi przez Zarząd zmianami w plan ach 

finansowych jednostek i nie tylko, należy dostosować zapisy w WPF. Objaśnienia przyjętych 

w uchwale wartości stanowią załącznik do uchwały. 

 

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

przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 24. 

Zarząd jednogłośnie, w składzie 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. w uchwale zostały ujęte 

zmiany zatwierdzone przez Zarząd na omawianym i poprzednim posiedzeniu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. pkt 25. 

Wicestarosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXXI/206/16 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na  

2016 r.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że w uchwale nr XXXI/206/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 

października 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r., w załączniku nr 3 był błąd 

polegający na tym, że w rozdziale 85321 plan wydatków w par. 4120 w wysokości 3 902,00 

zł został zmniejszony o kwotę 735,00 zł, więc powinien wynieść 3 167,00 zł, a nie jak jest 

wpisane 3 467,00 zł. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w 4 osobowym składzie (Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

 

 



Ad. pkt 26. 

Zarząd rozpatrzył wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jarocińskiego nr A-OB-

BR.0014.28.2016.WE w sprawie zwiększenia w przyszłorocznym budżecie środków na 

dofinansowanie działalności Stowarzyszeń i Klubów. 

Wniosek stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Komisja Rewizyjna zawnioskowała, żeby w przyszłorocznym budżecie rozważyć możliwość 

zwiększenia środków na dofinansowanie działalności Stowarzyszeń i Klubów ze 150 000,00 

zł na 250 000,00 zł. 

 

W wyniku dyskusji, z uwagi na ograniczone środki, Członkowie Zarządu w składzie 

Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zdecydowali, żeby zwiększyć środki 

na działalność Stowarzyszeń i Klubów po 7 000,00 zł na kulturę, kulturę fizyczną i obozy 

sportowe. Łączne zwiększenia wyniosą 21 000,00 zł. 

 

Ad. pkt 27. 

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

Z. Kuzdżał, przyjął do wiadomości pozytywną opinię o projekcie budżetu powiatu na 

2017 rok, przedstawioną w piśmie A-OB-BR.0014.4.2016.PA oraz rozpatrzył wniosek 

Komisji Edukacji i Kultury w sprawie powzięcia działań mających na celu powstanie 

Poradni Diabetologicznej. Komisja zaproponowała, finansowanie tego zadania poprzez 

zdjęcie środków z rozdziału 92195: 

- par. 4300 kwotę 120 000,00 zł (festiwal disco polo w Roszkowie), 

- par. 4210 kwotę 4 000,00 zł (teatr uliczny- 2 000,00 zł, warsztaty multimedialne- 2 000,00), 

- par. 4210 kwotę  1 500,00 zł (III Biesiada Seniorów- Jarocin 2017- 7 rocznica powstania 

zespołu) 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji. Środki zostaną ujęte  

w autopoprawce do projektu budżetu na 2017 r. oraz projektu WPF na lata 2017-2030. 

Środki w wysokości 125 500,00 zł zostaną ujęte w rozdziale 85195. 

 

 



Ad. pkt 28. 

Członkowie Zarządu, jednogłośnie w niezmienionym składzie, przyjęli do wiadomości 

wniosek radnego Stanisława Martuzalskiego nr A-OB-BR.0014.48.2016.PA w sprawie 

wprowadzenia zmian do projektu budżetu powiatu na 2017 r. Radny Stanisław 

Martuzalski wystosował wniosek, aby wykreślić z projektu budżetu na 2017 r. inwestycję  

o nazwie „Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 i nr 12”. Kwotę 75 000,00 zł, która jest 

zaplanowana na tę inwestycję przeznaczyć na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na 

skrzyżowaniu ulicy Podchorążych, ulicy Słowackiego oraz ulicy Batorego w Jarocinie. 

Powyższy wniosek 02 grudnia 2016 r., nie zyskał aprobaty Komisji Budżetu i Rozwoju  

Wniosek stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad. pkt 29. 

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

przyjął do wiadomości wnioski radnego Teodora Grobelnego nr A-OB-BR.0014. 

49.2016.PA oraz nr A-OB-BR.0014.50.2016.PA w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie powiatu na 2017 r. Na posiedzeniu w dniu 02 grudnia br. Komisja Budżetu  

i Rozwoju odrzuciła wnioski radnego Teodor Grobelnego w sprawie wprowadzenia zmian  

w projekcie budżetu powiatu na 2017 r., w związku z powyższym Zarząd, zapoznał się  

z przedmiotowymi wnioskami i przyjął je do wiadomości. 

Wnioski stanowią załącznik 27 do protokołu. 

 

Ad. pkt 30. i pkt 31.  

Skarbnik omówił autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017-2030 oraz autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 28 i nr 29 do protokołu. 

 

W autopoprawkach zostały ujęte następujące zmiany: 

1. Po stronie wydatków w rozdziale 92695- pozostała działalność- przenosi się kwotę 

12 199 zł z par. 4210 na par. 4190 z przeznaczeniem na zakup nagród na zawody 

sportowe. 

2. W rozdziale 80130 - szkoły zawodowe - w związku z umową do programu ERASMUS+ 

zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.000 zł w związku z otrzymanym 



dofinansowaniem w łącznej kwocie 179.369,16 na realizację projektu „Staże 

zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego”. Zadanie zostaje również wpisane, do przedsięwzięć na lata 

2016-2018 w wieloletniej prognozy finansowej. 

3. W rozdziale 92695 - pozostała działalność - po stronie dochodów zmniejsza się plan  

o kwotę 10.100 zł, natomiast plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.532 zł. Zmiany 

wynikają z faktu podpisania aneksu do umowy dotyczącego zadania pn. „Przebudowa 

boiska wielofunkcyjnego w Tarcach” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej. Zadanie zostaje również wpisane do przedsięwzięć na lata 2016-2017 

w wieloletniej prognozy finansowej. 

4. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 - pozostała działalność dotycząca zadań 

w zakresie polityki społecznej - o kwotę 74.544,60 zł. Zmiana ta jest niezbędna do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”. Zabezpieczane środki stanowią wkład 

własny finansowy do ww. projektu. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 

1.406.111,40 zł. Zadanie zostaje również wpisane do przedsięwzięć na lata 2016-2018  

w wieloletniej prognozy finansowej. 

5. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 - pozostała działalność dotycząca zadań 

w zakresie polityki społecznej - o kwotę 3.200 zł. Zmiana ta jest niezbędna do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjałnych nr 2 w Jarocinie”. Zabezpieczane środki stanowią wkład 

własny finansowy do ww. projektu. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 

1.197.765 zł. Zadanie zostaje również wpisane do przedsięwzięć na lata 2016- 2018  

w wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 - pozostała działalność dotycząca zadań 

w zakresie polityki społecznej - o kwotę 29.905,63 zł. Zmiana ta jest niezbędna do 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu 

Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach”. Zabezpieczane środki stanowią wkład 

własny finansowy do ww. projektu. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 

1.406.111,40 zł. Zadanie zostaje również wpisane do przedsięwzięć na lata 2016-2018  

w wieloletniej prognozy finansowej. 

7. W rozdziale 90095 - pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska— po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 1.179.173 zł, natomiast 

plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.814.449 zł. Po stronie wydatków kwota  



1 179.173 zł stanowi uzyskane dofinansowanie, kwota 294.795 zł to udział własny,  

a 340.481 zł to wkład własny stanowiący wydatki niekwalifikowane do projektu. 

Zmiany wynikają z faktu podpisania aneksu do umowy dotyczącego projektu pn. 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu 

jarocińskiego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009- 

2014/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Zadanie zostaje również 

wpisane do przedsięwzięć na lata 2014-2017 w podziale na wydatki bieżące oraz 

majątkowe. 

8. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Finansów z 25 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85402 

- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - o kwotę 15.645 zł. Środki znajdują się w dziale 

855. 

9. Na podstawie pisma Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zwiększa się dofinansowania 

na działalność Stowarzyszeń i Klubów na łączną kwotę 21.000 zł. Plan wydatków 

zwiększa się o 7.000 zł w każdym z działów: 85412 (kolonie i obozy dla dzieci  

i młodzieży), 92105 (kultura), 92605 (kultura fizyczna). 

10. Po stronie wydatków w rozdziale 90008 - ochrona różnorodności biologicznej  

i krajobrazu - przenosi się kwotę 26.000 zł z § 4300 na § 4340 z przeznaczeniem na 

realizację zadania „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Kotlinie” - etap II. 

11. Po stronie wydatków w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 

przenosi się kwotę 644 zł z środków własnych na zlecone. Po zmianach środki własne 

stanowią kwotę 14.014 zł, natomiast środki zlecone to kwota 644 zł. 

12. Na podstawie wniosku przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju zwiększa się 

wydatki w rozdziale 85195 — Pozostała działalność z zakresu ochrony zdrowia –  

o kwotę 125.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności poradni 

diabetologicznej. W celu zbilansowania budżetu zmniejszono środki na podstawie 

propozycji Komisji ujętej w piśmie, tj. 120.000 zł na festiwal w Roszkowie, 2.000 zł na 

teatr uliczny, 2.000 zł na warsztaty multimedialne, 1.500 zł na III Biesiadę Seniorów. 

13. Zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na zadanie majątkowe 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” w kwocie 847.913,23 i przeznacza się je na realizację wymienionych 

wcześniej zadań i projektów. 

 

Zarząd 3 głosami „Za” (Wicestarosta, M. Drzazga i P. Franczak) oraz 1 „wstrzymującym” 

(Z. Kuzdżał), zatwierdził przedłożone autopoprawki. 

 

Ad. pkt 32. 

Sprawy bieżące: 

a) Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP. 

3026.35.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Referat Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o zmniejszenie poszczególnych 

paragrafów na łączną kwotę 137 521,00 zł, a zwiększyć par. 4270 o kwotę 120 000,00 zł 

na zadanie „Wyrównanie profilu drogi powiatowej na odcinku Żerków- Żerniki” oraz par. 

4300 na kwotę 15 615,00 zł na „dokumentacje, aktualizacje ewidencji dróg, przeglądy 

okresowe dróg i mostów, pomiar natężenia ruchu.  

 

Skarbnik zaproponował, wprowadzenie następujących zmian do przedłożonej przez 

Referat Dróg tabelki: zamiast zmniejszenia 5 625,00 zł było by 3 719,00 wtedy 

zmniejszenia ogółem wyniosą 135 615,00 zł.  

 

W wyniku dyskusji Zarząd 4 głosami „za” (Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał), zgodził się na zaproponowane zmiany według sugestii Skarbnika.  

 

b) Członkowie Zarządu zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Gminie Jarocin w roku 2017. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Proponuje się zmniejszenie kwoty pomocy finansowej dla Gminy Jarocin do kwoty  

1 152 086,77 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia  środków stanowiących wkład 

własny oraz wydatków niekwalifikowanych projektów ERASMUS+, „Przebudowa boiska 

wielofunkcyjnego w Tarcach”, Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół 



Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Zespołu Szkół 

Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach a także na „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego.  

 

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

(Z. Kuzdżał), zatwierdził projekt uchwały. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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