
Protokół Nr 88/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 14 grudnia 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 14 grudnia 2016 r. został ustalony przez  

p. Starostę. W obradach wzięło udział czterech Członków Zarządu. W posiedzeniu nie uczestniczył 

Wicestarosta. 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, 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 do wiadomości Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu wyrażających pozytywną opinię o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030, o projekcie uchwały budżetowej Powiatu 

Jarocińskiego na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat 

Jarociński. 

4. Przyjęcie do wiadomości opinii prawnej sporządzonej przez Kancelarię Radcy prawnego 

Grzegorza Czerwińskiego w sprawie aktualnego stanu prawnego zespołu pałacowo- 

parkowego w Zakrzewie oraz dalszego postępowania z tą nieruchomością. 

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

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

6. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026. 22.2016 w 

sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

7. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 



8. Przyjęcie do wiadomości pisma Referatu Inwestycji, które zostało skierowane do Gminy 

Jarocin, w sprawie zmiany zadań, na które Gmina Jarocin ma udzielić Powiatowi 

Jarocińskiemu pomocy finansowej na 2017 rok. 

9. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-

2030 oraz do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia budżetu 

Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok. 

10. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

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

Z. Kuzdżał, przyjęli do wiadomości Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu wyrażające pozytywną opinię o projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 - 2030, o projekcie uchwały budżetowej 

Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu przez Powiat 

Jarociński. 

Uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Zarząd szczegółowo przeanalizował trzy uwagi RIO do projektu WPF na lata 2017-2030 oraz dwie 

uwagi do projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2017 r., cztery z nich uznał za zasadne i 

uwzględnił je w autopoprawkach do ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2017-2030 oraz do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

ustalenia budżetu powiatu na 2017 r. Jedna uwaga Składu Orzekającego RIO, która nie została 

uwzględniona w autopoprawkach dotyczyła materiałów informacyjnych dostarczanych Izbie wraz z 

projektem uchwały budżetowej.  RIO uznało, że w/w materiały były zbyt ogólnikowe i nie 

zawierały omówienia wskaźników przyjętych przy konstruowaniu budżetu oraz pełnej informacji o 

sytuacji finansowej powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego i prognozowanego 

zadłużenia. Zarząd uznał, że przy tworzeniu budżetu na kolejny rok rozszerzy materiały 

informacyjne, zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.  

 

Ad. pkt 4. 

W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z opinią prawną sporządzoną przez Kancelarię Radcy 

prawnego Grzegorza Czerwińskiego w sprawie aktualnego stanu prawnego zespołu pałacowo- 

parkowego w Zakrzewie oraz dalszego postępowania z tą nieruchomością. 

Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 



 

Z przedstawionej opinii wynika obowiązek dalszego dbania przez powiat o zachowanie zespołu 

pałacowego w Zakrzewie w stanie niepogorszonym. Niezbędne jest zatem ponoszenie przez powiat 

nakładów koniecznych dla utrzymania obecnego stanu nieruchomości w tym m.in. kosztów ochrony 

tego obiektu. Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak 

oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na wymianę głównego palnika w dużym piecu w budynku w 

Zakrzewie.     

 

Ad. pkt 5 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr 

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

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się z prośbą o zwiększenie par. 6050 o 

kwotę 5 535,00 zł na wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego przy nieruchomości położonej w 

Jarocinie przy ul. Zaciszna 1. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 6. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.22.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu wydatków w par. 6060 Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

o kwotę 12 000,00 zł, jest związane z koniecznością dokonania zakupu oprogramowania do 

centralizacji VAT w powiecie jarocińskim. 

 

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

Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył wniosek Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa. 

 

Ad. pkt 7 

Skarbnik omówił autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 



Autopoprawki stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że autopoprawki zawierają zmiany zatwierdzone przez Zarząd na dzisiejszym 

posiedzeniu.  

 

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

zatwierdził przedłożone autopoprawki.  

 

Ad. pkt 8 

Członkowie Zarządu w składzie starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zapoznali się z 

pismem Referatu Inwestycji nr R-RI.7011.6.2015.FK, które zostało skierowane do Gminy 

Jarocin, w sprawie zmiany zadań, na które Gmina Jarocin ma udzielić Powiatowi 

Jarocińskiemu pomocy finansowej na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Rada Miejska w Jarocinie 29 listopada 2016 r. podjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Jarocińskiemu, na realizację następujących zadań: 

- „Przebudowa ul. Szubianki w Jarocinie”, 

- „Budowa łącznika pomiędzy ul. Bema a ul. Marii Curie- Skłodowskiej w Jarocinie”. 

Ze swej strony Powiat proponuje, aby pomoc finansowa została udzielona na: 

- zwiększenie pomocy finansowej na zadanie „Przebudowę drogi nr 4194P na odcinku Łuszczanów- 

Tarce” o kwotę 800 000,00 zł tj. do kwoty 1 700 000,00 zł, 

- zwiększenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów – Wola 

Książęce” o kwotę 900 000,00 zł tj. do kwoty 1 840 000,00 zł, 

- udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Żerków- 

Dobieszczyzna- granica powiatu” (odcinek Kamień- granica powiatu)- w kwocie 800 000,00 zł. 

 

Ad. pkt 9.  

Skarbnik przedstawił i omówił autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-

2030 oraz do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia budżetu 

Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 

 

W autopoprawkach zastały ujęte następujące zmiany: 



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

12.199złz§4210na§4190z 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 zł5 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 

Ponadgimnazjalnych 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 łata 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. „Termomodemizacja 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. W planie wydatków na rok 2017 wprowadza się nowe inwestycje: 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4183P w Górze w kwocie 300.000 zł, 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4209P polegająca na dobudowie chodnika w 

miejscowości Cerekwica w kwocie 300.000 zł, 

- Przebudowa drogi powiatowej w Brzóstkowie polegająca na dobudowie chodnika — II 

etap w kwocie 100.000 zł, 



- Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P w miejscowości Wilcza w kwocie 250.000 zł, 

- Opracowanie koncepcji i projektu ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 11 z Kotlina 

do Witaszyc w kwocie 50.000 zł. 

14. Zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na zadania majątkowe pn. „Przebudowa drogi nr 

4194P na odcinku Łuszczanów - Tarce” w kwocie 863.885,23 zł oraz pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Hilarów - Wola Książęca” w kwocie 932.656 zł i przeznacza się je na realizację 

wymienionych wcześniej zadań i projektów. 

15. W związku z planowaniem osiągnięcia większych dochodów, zwiększa się środki w rozdziale 

75618 § 0420 (opłaty komunikacyjne) o kwotę 50.000 zł oraz w § 0490 (opłaty za usunięcie 

pojazdu z drogi) o kwotę; 25.257,23 zł. Środki przeznaczone zostaną na inwestycje drogowe. 
 

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

przedłożone autopoprawki.  

 

Ad. pkt 10. 

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 
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