
Protokół Nr 92/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 30 grudnia 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 grudnia 2016 r. został ustalony wcześniej 

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

obecności. W posiedzeniu nie uczestniczył Wicestarosta. Ponadto w posiedzeniu 

uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Honorata Śmigielska - Dyrektor Wydziału Rozwoju, 

 

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. Z uwagi na podjęcie na sesji Rady Powiatu Jarocińskiego w dniu 29.11.1 r., 

uchwał uchylających uchwałę nr XXVII/187/16 w sprawie powierzenia Gminie Jarocin 

wykonywania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Powiatu Jarocińskiego oraz nr XXXIII/210/2016 w sprawie aktualizacji „planu rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jarocińskiego”, Członek Zarządu Mirosław 

Drzazga poprosił o wycofanie z porządku obrad punktu 11 Zatwierdzenie Aneksu nr 2 

do Porozumienia z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powierzenia zadania 

publicznego w zakresie zarządzania i organizacji publicznego transportu zbiorowego. 

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

się na wycofanie powyższego punktu z porządku obrad, następnie przystąpiono do jego 

realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 85/16 z posiedzenia w dniu 14 listopada 2016 r. oraz nr 86/16  

z posiedzenia w dniu 29 listopada 2016 r. 

4. Przyjęcie do wiadomości informacji Referatu Inwestycji znak R-RI.032.1.2016.FK  

w sprawie możliwości pozyskania w 2017 r. środków z rezerwy subwencji ogólnej. 



5. Przyjęcie do wiadomości informacji z Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr R-

DP.7021.3.161.2016.RW w sprawie braku możliwości realizacji zadania "Wyrównanie 

profilu drogi powiatowej na odcinku Żerków- Żerniki" do końca 2016 r. 

6. Zapoznania się z ofertami cenowymi na wykonywanie świadczenia usługi pełnieniu 

dozoru bezpośredniego na nieruchomości zabudowanej położonej w Zakrzewie oraz 

zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

7. Zatwierdzenie projektu postanowienia dotyczącego uzgodnienia projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Cielcza. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

uchwały  

w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół  

i placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

9. Rozpatrzenie pisma Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO.4112.3.2016 w sprawie przyznania 2 godz. pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dla uczennicy. 

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

24.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

11. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia Departament Organizacji 

Ochrony Zdrowia nr OZO.552.34.2016.MZ na wniosek Zarządu znak A-OB. BRZ. 

0023.1.12.2016. 

12. Przyjęcie do wiadomości decyzji Burmistrza Jarocina nr WF-RPOL 3120.1.44.2015.4  

w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od 

nieruchomości w Zakrzewie za okres od stycznia 2010 do grudnia 2015 r. 

13. Przyjęcie do wiadomości informacji Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie w sprawie 

osoby upoważnionej do podejmowania decyzji w sprawie bieżącej działalności DPS,  

w czasie nieobecności Dyrektora Domu. 

14. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Dziecka Domostwo w Górze nr 032/36/2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

15. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.311. 

2.14.2016.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

16. Przyjęcie do wiadomości informacji prawnej dotyczącej możliwości udzielenia przez 

Gminę Jarocin pomocy finansowej Powiatu Jarocińskiemu. 



17. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zasad 

prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towaru i usług (VAT)  

w Powiecie Jarocińskim. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 r. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

23. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 85/16 z posiedzenia w dniu 14 listopada 2016 

r. oraz nr 86/16 z posiedzenia w dniu 29 listopada 2016 r. Zapytał, czy któryś z Członków 

Zarządu wnosi do nich zastrzeżenia? 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził ich treść. 

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do wiadomości Zarządu pismo Referatu Inwestycji znak R-RI.032. 

1.2016.FK w sprawie możliwości pozyskania w 2017 r. środków z rezerwy subwencji 

ogólnej. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Honorata Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju wyjaśniła, że Referat Inwestycji otrzymał 

informację z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o możliwości pozyskania w 2017 roku 



środków z rezerwy subwencji ogólnej. Inwestycją, która spełnia warunki ubiegania się  

o dofinansowanie jest zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w km 3+020 drogi 

powiatowej 4202P nad rzeką Lutynia w miejscowości Magnuszewice. Powiat posiada 

dokumentację projektową oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Termin złożenia wniosku 

został ustalony na 10 lutego 2017 r. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.258.045,83 zł,  

z czego z rezerwy subwencji ogólnej można otrzymać maksymalnie 50% tej wartości, 

pozostałą część kwoty Powiat zobowiązany jest pokryć z własnych środków.  

Z przeprowadzonych rozmów z Wójtem Gminy Kotlin, w sprawie partycypacji w kosztach 

tego zadania, Wójt poinformował, że nie ma możliwości finansowych na dofinansowanie 

planowanej inwestycji. 

 

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

Z. Kuzdżał, przyjął do wiadomości powyższą informację i zdecydował o przekazaniu tego 

pisma do Radnych Rady Powiatu Jarocińskiego, celem zajęcia stanowiska. 

 

Ad. pkt 5. 

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

Z. Kuzdżał, zapoznali się z informacją Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr R-

DP.7021.3.161.2016.RW w sprawie braku możliwości realizacji zadania "Wyrównanie 

profilu drogi powiatowej na odcinku Żerków- Żerniki" do końca 2016 r. Powyższe 

spowodowane jest niekorzystnymi warunkami pogodowymi, prognozowanymi na ostatni 

tydzień grudnia, w postaci obfitych opadów deszczu. Z tego względu nie ma możliwości 

technologicznych prawidłowego wykonania i rozliczenia tego zadania do końca roku 2016. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

*** 

Zbigniew Kuzdżał poprosił o wyjaśnienie doniesień medialnych dotyczących zagrożenia  

w realizacji zadania budowa ścieżki rowerowej Jarocin- Żerków? 

 

Starosta wyjaśnił, że aby inwestycja doszła do skutku, należy ją ująć w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata przyszłe. Inwestycja ma być realizowana wraz z samorządami 

Jarocińskim i Żerkowskim, w systemie zaprojektuj, sfinansuj, wybuduj. Ważne jest, aby, na 

podstawie uchwał z Jarocina i Żerkowa, zaplanować spłaty. 



Zbigniew Kuzdżał zapytał na jakim etapie przygotowań do realizacji tej inwestycji jest 

powiat? Czy jest przygotowany przetarg? 

 

Starosta wyjaśnił, że jeżeli zostanie podjęty WPF, powiat planuje do końca marca podpisać 

umowę z wykonawcą. Punktowane będą dwa kryteria- cena 60%, termin realizacji- 40%. 

Obligatoryjna gwarancja 5 lat. Starosta dodał, że aby uzyskać najkorzystniejszą ofertę, 

wykonawca otrzyma wolną rękę w jaki sposób zrealizują tę inwestycję, czy będzie 

przykrywał rów- jest to opcja droższa, ale pewniejsza, czy zdecydują się na wykupy 

gruntów- wtedy jest zagrożenie, że firma może nie zdążyć z terminie realizacji, jeżeli jakiś 

właściciel nie zgodzi się na sprzedaż nieruchomości. Projekt ścieżki leży również po stronie 

wykonawcy.   

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do zapoznania się Zarządu z ofertami cenowymi na wykonywanie 

świadczenia usługi pełnieniu dozoru bezpośredniego na nieruchomości zabudowanej 

położonej w Zakrzewie oraz zajęcie stanowiska w tej sprawie. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Zapytanie ofertowe zostało wysłane do trzech firm: Tiger Security, Tiger Service oraz 

Hunters Sp. z o.o. na dwa warianty ochrony : I- 24h/7dni w tygodniu oraz II- 12h/ 7 dni  

w tygodniu. Najkorzystniejszą ofertę na oba warianty przedstawił firma Tiger Security 

wariant I- 45 645,60 zł oraz wariant II- 91 542,00 zł rocznie. Agencja Ochrony zwróciła 

uwagę, że przy wariancie 12h/7 dni w tygodniu, wystąpi konieczność każdorazowego 

przekazania i sprawdzania obiektów oraz urządzeń z przedstawicielem z ramienia 

zlecającego, w momencie zdawania i przejmowania służby przez pracownika ochrony. 

 

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

zdecydował o wyborze firmy Tiger Security, w systemie 24h/ 7 dni w tygodniu, na 

wykonywanie świadczenia usługi pełnieniu dozoru bezpośredniego na nieruchomości 

zabudowanej położonej w Zakrzewie. 

 

 

 



Ad. pkt 7. 

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

uwag uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie geodezyjnym Cielcza, o co wnioskował Burmistrz Jarocina. Przedmiotowa 

zmiana obejmuje obszar Gminy Jarocin, stanowiący działki nr 1462/1, nr 1462/2 i nr 1463, 

położne w obrębie geodezyjnym Cielcza. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt 8.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla 

dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

W związku z błędem pisarskim, Paragraf 1 Uchwały Nr 340/16 Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku 

motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński 

otrzymuje brzmienie: „Ustala się na 2017r. dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół  

i placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński w wysokości 10 % wynagrodzenia 

zasadniczego”. 

 

Zarząd bez dyskusji, 4 głosami „za” (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) 

podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 9. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Jarocinie nr ZSO.4112.3.2016 w sprawie przyznania 2 godz. pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dla uczennicy. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przyznanie dwóch dodatkowych godzin pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej w formie zajęć dydaktyczno -wyrównawczych dla uczennicy 

Wiktorii Kmieć, która ma przyznane nauczanie indywidualne. Zakres tematyki z języka 



polskiego jest tak obszerny, że dodatkowe godziny są wskazane w celu poprawnego zdania 

egzaminu maturalnego. 

 

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

Z. Kuzdżał, zgodził się na przyznanie dodatkowych godzin dla uczennicy, z budżetu szkoły. 

 

Ad. pkt 10. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr 

A-OB.3026.24.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o przesunięcie oszczędności w kwocie 8 350,00 zł na zakup 

energii elektrycznej oraz kwoty 575,00 zł na składkę na Fundusz Pracy. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, 4 głosami „za” (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał), zatwierdził zmiany. 

 

Ad. pkt 11.  

Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia Departament Organizacji 

Ochrony Zdrowia nr OZO.552.34.2016.MZ na wniosek Zarządu znak A-OB.BRZ. 

0023.1.12.2016, przekazujący wniosek Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie podjęcia działań w celu utworzenia Poradni Zdrowia Psychicznego 

dla Dzieci i Młodzieży. Odpowiedź Ministerstwa zostanie przekazana do Komisji Edukacji  

i Kultury oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. pkt 12. 

Starosta przedłożył do wiadomości Zarządu decyzję Burmistrza Jarocina nr WF-RPOL 

3120.1.44.2015.4 w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku 

od nieruchomości w Zakrzewie za okres od stycznia 2010 do grudnia 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 



W grudniu 2015 r. organ podatkowy wszczął postępowanie wobec Domu Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie, celem ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku 

od nieruchomości za lata 2010-2015. Jest to kwota 42 348,00 zł. Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej, zwrócił się do Burmistrza o umorzenie w całości w/w zobowiązania, 

argumentując brakiem środków w rocznym planie finansowym oraz trudną sytuacją 

finansową, wynikającą z ponoszenia wysokich koszów funkcjonowania jednostki. Burmistrz 

Jarocina, decyzją z dnia 22 grudnia 2016 r. odmówił umorzenia zaległości podatkowej.  

 

Starosta zaproponował, żeby przekazać tę decyzję do Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

oraz do Komisji Budżetu i Rozwoju.  

 

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

Z. Kuzdżał, przyjął do wiadomości powyższą decyzję i zdecydował o przekazaniu tego 

pisma do Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz do Komisji Budżetu i Rozwoju. 

 

Ad. pkt 13. 

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

do wiadomości informację Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie, iż Pani Danuta Kawałek 

jest osobą upoważnioną do podejmowania decyzji w sprawie bieżącej działalności DPS,  

w czasie nieobecności Dyrektora Domu. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu.    

 

Ad. pkt 14. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Dziecka Domostwo w Górze 

nr 032/36/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Z uwagi na wpływ darowizny pieniężnej dla dzieci w kwocie 850 zł, Dyrektor zwrócił się  

z prośbą o wprowadzenie tych środków do plan dochodów oraz wydatków.  

 

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

uwag wyrazili zgodę na zaproponowane zmiany.  

 



Ad. pkt 15.  

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

nr PINB.311. 2.14.2016.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Przesunięcie niewykorzystanych środków w kwocie 26,00 zł z par. 4260 do par. 4300 

zostanie wykorzystane na wykonanie pieczątki z datownikiem. 

 

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

uwag, wyraził zgodę na zaproponowane przesunięcia.  

 

Ad. pkt 16. 

Zarząd w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zapoznał się  

z informacją prawną, sporządzoną przez Kancelarię Radcy Prawnego Grzegorza 

Czerwińskiego, dotyczącą możliwości udzielenia przez Gminę Jarocin pomocy 

finansowej Powiatu Jarocińskiemu. Zarząd Powiatu Jarocińskiego, wystąpił z pytaniem, 

czy Gmina Jarocin może udzielić Powiatowi Jarocińskiemu pomocy finansowej, na 

przebudowę drogi powiatowej, mającej swój przebieg na terenie innej gminy niż Gmina 

Jarocin. Z przytoczonych regulacji prawnych wynika, że Gmina Jarocin może udzielić 

Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadań własnych powiatu, do których należą 

m.in. utrzymanie, planowanie, remont, przebudowa oraz budowa powiatowych dróg 

publicznych. W związku z powyższym, nie ma prawnych przeciwskazań udzielenia przez 

Gminę pomocy finansowej, na przebudowę drogi powiatowej, która ma swój przebieg  

w innej Gminie, niż Gmina Jarocin.  

Informacja prawna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. pkt 17. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zasad 

prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towaru i usług (VAT) w Powiecie 

Jarocińskim. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

W celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) oraz 

zapłaty tego podatku, jak również z uwagi na potrzebę zapewnienia spójności rozliczeń 



podatku VAT w Powiecie Jarocińskim, wprowadza się instrukcję prowadzenia 

scentralizowanych rozliczeń VAT określającą ramy organizacyjne i wymogi proceduralne 

prowadzenia rozliczeń VAT. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 18. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna, w związku z tym, że Rada Powiatu Jarocińskiego na 

posiedzeniu w dniu 29 grudnia br. podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2016 r. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 19. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna, do podjętej na sesji w dniu 29 grudnia 2016 r., 

uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

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

uwag, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 20. 



Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w przedłożonym projekcie uchwały zostały zawarte wszystkie zmiany, które 

zostały zatwierdzone przez Zarząd, na dzisiejszym posiedzeniu. 

 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjęli 

uchwałę. 

 

Ad. pkt 21. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na 2016 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

W związku z podjęciem przez Zarząd, na dzisiejszym posiedzeniu, uchwały w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2016 r., wprowadza się zmiany w planie dotacji zadań zleconych 

oraz planie wydatków zadań zleconych na 2016 r. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 22. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna, do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały 

Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

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

uwag, podjęli uchwałę. 



Ad. pkt 23. 

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.15.2016.ZM w sprawie zmian finansowym  

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

 Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, zwrócił się z prośbą o przesunięcie 

kwoty 1 420,00 zł do par. 4610, na pokrycie kosztów procesu w związku z zawarciem 

przed Sądem okręgowym w Kaliszu, Wydziałem I Cywilnym, ugody pomiędzy 

Powiatem Jarocińskim a Rybhand Spółka z o.o. Spółka komandytowa. 

 

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

wnioskowane zmiany.  

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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