
Protokół Nr 98/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 31 stycznia 2017 r. 

 

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 31 stycznia 2017 r. został ustalony przez  

p. Starostę. W obradach wzięło udział pięciu Członkowie Zarządu zgodnie z listą obecności. 

Ponadto uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu. 

 

 

Przewodniczący Zarządu p. Teodor Grobelny rozpoczął posiedzenie, witając 

wszystkich przybyłych.  

 

Ad. pkt. 2 

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś wnosi do niego uwagi. 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz  

A. Szlachetka, przyjął przedłożony porządek obrad. Przystąpiono zatem do jego realizacji: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 94/17 z posiedzenia w dniu 09.01.2017 r., nr 95/17 z posiedzenia  

w dniu 16.01.2017 r., nr 96/17 z posiedzenia w dniu 20.01.2017 oraz nr 97/17  

z posiedzenia w dniu 30.01.2017 r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  w sprawie podania do 

publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokoły nr 94/17 z posiedzenia w dniu 09.01.2017 r., nr 

95/17 z posiedzenia w dniu 16.01.2017 r., nr 96/17 z posiedzenia w dniu 20.01.2017 oraz 

nr 97/17 z posiedzenia w dniu 30.01.2017 r. 

Zapytał, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do nich zastrzeżenia? 
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Zarząd nie wniósł uwag do protokołów. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz A. Szlachetka, zatwierdził ich treść. 

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Plan dochodów został zrealizowany w 97,12%, plan wydatków w 97,95%. Przychody  

i rozchody natomiast zostały wykonane w 100%. W okresie od początku roku do 31 grudnia 

2016 r., powiat jarociński wykonał dochody na kwotę 71 056 151,86 zł natomiast wydatki na 

kwotę 75 231 484,89 zł. W związku z powyższym powstał deficyt w kwocie 4 75 333,03. Plan 

budżetu przewidywał deficyt w wysokości 3 646 524,00 zł. W IV kwartale 2016 r. zostały 

udzielone następujące umorzenia: 

Imię i nazwisko Nr decyzji Kwota Przyczyna umorzenia 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Komorzu Przybysławskim 

A-ZK.0023.5.2016.CB 
z dnia 23.02.2016 r. 

6 297,21 Art. 64 ust.1 w związku z 
art. 56 ust. 1 pkt 5 oraz w 
związku z art. 60 pkt 1 i 
art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016 poz. 1870 
ze zm.) 

Wojciech Majrzycki DWR.401.33.2016  
z dnia 21.06.2016 

18 663,27 Art. 194 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 09.06.2011 r. o 
wsparciu rodziny i 
systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2016 
poz. 332) 

 

 

Ad. pkt 5. 

W sprawach bieżących: 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

 

 

Starosta, z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 
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         Protokołowała  

 

        Katarzyna Spera 

 

 

 Członkowie Zarządu 

1. T. Grobelny  - Przew. Zarządu………………….......… 

2. M. Drzazga – Członek Zarządu…………………........ 

3. Z. Kuzdżał  – Członek Zarządu…………………..….. 

4. S. Martuzalski - Członek Zarządu..................................... 

5. A. Szlachetka  – Członek Zarządu……………...…....…. 

 


