
Protokół Nr 99/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 06 lutego 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 06 lutego 2017 r został ustalony wcześniej 

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

obecności. W posiedzeniu nie uczestniczył Wicestarosta M. Drzazga. Ponadto w posiedzeniu 

uczestniczyli: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Piotr Banaszak  - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych, 

3. Ewa Gościniak  - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, 

4. Karolina Kowańdy - Główny specjalista w Wydziale Oświaty i Spraw 

Społecznych, 

5. Honorata Śmigielska - Dyrektor Wydziału Rozwoju. 

 

Przewodniczący Zarządu p. Teodor Grobelny 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, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz A. Szlachetka 

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, przystąpiono zatem do jego 

realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 98/17 z posiedzenia w dniu 31.01.2017 r. 

4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXV/225/16 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2016 r. 

5. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.03.2017.KB w sprawie 

zatwierdzenia planu finansowego na 2017 rok. 

6. Rozpatrzenie pisma Rafała Grzybowskiego, w którym zwraca się z prośbą o ustawienie 

przystanku autobusowego w Zakrzewie. 



7. Rozpatrzenie pisma mieszkańców Paruchowa w sprawie budowy chodnika. 

8. Rozpatrzenie pisma Sołectwa Sucha – Sierszew w sprawie budowy chodnika lub 

ścieżki rowerowej. 

9. Przyjęcie do wiadomości treści Porozumienia ze Spółką BUDIMEX S.A. 

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

3026. 1.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu 

stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego. 

12. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.2.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

13. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-ZK.5570. 

3.2017.CB w sprawie zmian w układzie wykonawczym planu wydatków Powiatowej 

Komisji Lekarskiej. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Jarociński. 

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

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

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

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

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

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

18. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO.3110.2.2017 z prośbą o zmianę zadania. 

19. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO.4114.1.2017 z prośbą o przydzielenie 5 godzin lekcyjnych na wyrównanie 

szans edukacyjnych. 

20. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO. 

2012.1/2017 z prośba o zaopiniowanie cennika wynajmu pomieszczeń i obiektów 

sportowych. 

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

1.2017 z prośbą o zaopiniowanie stawek najmu. 



22. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach 

nr ZSP-B.071.1.1.2017 z prośbą o zaopiniowanie stawek najmu. 

23. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

nr ZSP-B.302.2.2017.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 r. 

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

A.221.1.2017.RK z prośbą o zaopiniowanie stawek wynajmu. 

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

D.3121.1.2017.MS w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

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

III/0303/1/17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

27. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr 

FN.3011.2.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

28. Rozpatrzenie interpelacji klubu radnych Ziemi Jarocińskiej z dnia 30 stycznia 2017 

roku nr A-OB.-BR.0003.25.2017 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jarocińskiego. 

29. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.9.2017.4  

w sprawie planu dochodów, dotacji celowych oraz dotacji na zadania z zakresu 

administracji rządowej. 

30. Zatwierdzenie upoważnień dla Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

wynikających z uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego 

na lata 2017-2030., do zaciągania zobowiązań. 

31. Zatwierdzenie upoważnień dla Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

wynikających z uchwalonego budżetu powiatu na 2017 r., do zaciągania zobowiązań. 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie opracowania 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2017 r. 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie opracowania 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r. 

34. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017-2030. 

35. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2017 r. 

36. Sprawy bieżące. 



Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 98/17 z posiedzenia w dniu 31.01.2017 r. 

Zapytał, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do niego zastrzeżenia? 

 

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Z. Kuzdżał,  

S. Martuzalski oraz A. Szlachetka, zatwierdził jego treść. 

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXV/225/16 Rady 

Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2016 r. 

Projekt uchwały  stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

W załączniku do uchwały nr XXXV/225/16 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 

2016 r., w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, 

wystąpiła oczywista omyłka pisarska, gdzie nazwę zadania, którego wydatek niewygasający 

dotyczy, określono jako „Budowa łącznika drogi krajowej nr 1 z drogą nr 12- projekt”, 

zamiast tak jak w uchwale budżetowej „Budowa łącznika drogi krajowej nr 11 z drogą 

krajową nr 12 – projekt”.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Z Kuzdżał, S. Martuzalski oraz  

A. Szlachetka jednogłośnie zatwierdził przedłożony projekt. 

 

Ad. pkt 5. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.03.2017.KB  

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że Referat Dróg Powiatowych złożył ogólny projekt budżetu na rok 2017. 

Następnie Kierownik doszedł do wniosku, żeby wyszczególnić w niektórych paragrafach, na 

jakie zadania są zabezpieczone środki. W związku z powyższym zostało przedłożone 

powyższe pismo. 



Członek Zarządu Z. Kuzdżał zaproponował, żeby przyjąć przedłożone zestawienie, a jak 

będzie potrzeba zostanie dokonana korekta. 

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz  

A. Szlachetka, zatwierdzili plan finansowy Referatu Dróg Powiatowych na rok 2017. 

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Rafała Grzybowskiego, w którym zwraca się  

z prośbą o ustawienie przystanku autobusowego w Zakrzewie. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Samorząd Mieszkańców wsi Zakrzew zwrócił się z prośbą o ustawienie przystanku 

autobusowego w centrum wsi. Przystanek ten został rozebrany  podczas przebudowy drogi 

Witaszyczki- Zakrzew.  

 

Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg, wyjaśnił, że rozmawiał z Gminą Jarocin oraz  

z Jarocińskimi Liniami Autobusowymi. W odpowiedzi otrzymał informację, że JLA nie 

posiada środków na stawianie wiat przystankowych. Dodał, że koszt postawienia wiaty to ok. 

3 600,00 zł, jednak Sołtys Pan Grzybowski zasugerował, że przy wiacie chcieliby płytę,  

w związku z powyższym koszt wyniesie ok 5 200,00 zł.  

 

W wyniku dyskusji, Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz  

A. Szlachetka, zdecydował, żeby przekazać wniosek Sołectwa Zakrzew do Gminy Jarocin,  

a Sołtysa poinformować, że stawianie wiat przystankowych jest zadaniem własnym Gminy, 

w związku z powyższym wniosek został przekazany wg właściwości.  

 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo mieszkańców Paruchowa w sprawie budowy 

chodnika. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Mieszkańcy wsi Paruchów zwrócili się z wnioskiem o wybudowanie chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej nr 13117 w Paruchowie.  

 



Piotr Banaszak wyjaśnił, że przeprowadził wizję lokalną. Od skrzyżowania, gdzie idzie się 

na prom w kierunku na Komorze Przybysławskie jest ulokowanych osiem domów. Następnie 

przy skrzyżowaniu w Paruchowie są trzy domy i w odległości 100 m jest jeden dom i tablica 

miejscowości. Budowa chodnika wiążę się z przykryciem rowu, przebudową wjazdów, gdyż 

część nieruchomości ma przepusty a część nie. Kierownik dodał, że w najbliższej okolicy nie 

ma przystanku autobusowego, szkoły, kościoła, czy jakiegokolwiek obiektu publicznego, do 

którego mieszkańcy tych posesji by uczęszczali.  

 

W wyniku dyskusji, Członkowie Zarządu zdecydowali, żeby odpowiedzieć mieszkańcom 

jakie są przewidziane w budżecie powiatu inwestycje w Gminie Żerków na 2017 r., dlatego 

obecnie nie ma możliwości realizacji tego zadania. Ponadto mieszkańcy, do końca września 

br., mogą złożyć wniosek o ujęcie tego zadania w przyszłorocznym budżecie. Za powyższą 

odpowiedzią byli Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz A. Szlachetka.  

 

Ad. pkt 8.  

Członkowie Zarządu rozpatrzyli wniosek Sołectwa Sucha – Sierszew w sprawie budowy 

chodnika lub ścieżki rowerowej. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Sołtys wsi Sucha- Sierszew wraz z radą sołecką, w imieniu mieszkańców, zwrócili się  

z prośbą o budowę chodnika lub ścieżki rowerowej w miejscowości Sierszew i Sucha oraz 

ścieżki rowerowej łączącej te dwie wioski.  

 

Zbigniew Kuzdżał zapytał, czy taki chodnik był zaplanowany w projekcie drogi od Kotlina 

do Suchej. 

 

Kierownik Referatu Dróg wyjaśnił, że był zaplanowany chodnik na odcinku 300m  

w miejscowości Sierszew. Poza tym nie było przewidziane w projekcie żadnego innego 

chodnika. Kierownik dodał, że jeżeli ścieżka rowerowa miałaby przebiegać od skrzyżowania 

w Suchej do skrzyżowania z Grabem, jest to odcinek 3,5 km. Pan Banaszak zauważył, że 

powiat nie posiada projektu na odcinku od skrzyżowania z Grabem do Suchej,  na pozostały 

odcinek od Sierszewa do Suchej jest stary projekt, który trzeba uaktualnić. W powyższym 

projekcie nie był przewidziany chodnik, tylko same wjazdy na posesję.   



W wyniku dyskusji, Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz  

A. Szlachetka, zdecydował,  że pochyli się nad tematem przy projektowaniu przebudowy 

przedmiotowej drogi etap drugi.  

 

Ad. pkt 9. 

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią Porozumienia ze Spółką BUDIMEX S.A. 

Projekt porozumienia stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Pan Piotr Banaszak zauważył, że są dwa warianty do rozważenia. Jest dokumentacja na 

remont chodnika w Mieszkowie na odcinku 1100 m od przejazdu kolejowego ul. Dworcową 

do ul. Osieckiej. Porozumienie zakłada, że firma Budimex sfrezuje nawierzchnię i położy 

nową nakładkę na tym odcinku. W związku z powyższym należy rozważyć, czy powiat 

wykona przy okazji chodnik czy nie. Koszt wykonania remontu chodnika wraz z nowymi 

krawężnikami jest szacowany na ok 500 000,00 zł. 

 

Członek Zarządu S. Martuzalski zaproponował, żeby takie dodatkowe zadania inwestycyjne 

rozpatrywać po przeprowadzeniu wszystkich procedur przetargowych, kiedy będzie 

wiadomo czy i ile środków zostanie.   

 

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski 

oraz A. Szlachetka zdecydował, żeby Budimex wykonał frezowanie wraz z położeniem 

nowej 4 cm nakładki. 

 

Ad. pkt 10. 

Zarząd rozparzył pismo Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN. 

NG.3026.1.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

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

5 000,00 zł z par. 4590 do par. 6060 na wypłatę odszkodowania za przejęte na rzecz Powiatu 

Jarocińskiego nieruchomości, zajęte pod drogi publiczne. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, 4 głosami „za” (Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski 

oraz A. Szlachetka), wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 



Ad. pkt 11. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych 

w użytkowaniu stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Dyrektor Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Dom Wspomożycielki  

z siedzibą w Dobieszczyźnie, zwrócił się z prośbą o nieodpłatne przekazanie telewizora 

marki Samsung LED, który jest na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Jarocinie, na 

potrzeby jednostki.  

 

W wyniku dyskusji Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski 

oraz A. Szlachetka, jednogłośnie wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie telewizora  

i podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 12. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026. 

2.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ewa Gościniak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa wyjaśniła, że 

Referat prosi przesunięcie kwoty 10 000,00 zł na usługi doradztwa w zakresie podatku VAT, 

w związku z wejściem od 01.01.2017 r., centralizacji podatku VAT dla Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Ponadto prosi  

o przesunięcie kwoty 14 000,00 zł na obsługę prawną, w związku z koniecznością podpisania 

umowy z Kancelarią Radcy Prawnego Grzegorza Czerwińskiego, na dokończenie 

prowadzonych spraw Starostwa Powiatowego. 

 

Skarbnik dodał, że temat centralizacji podatku VAT jest trudny i skomplikowany, dlatego 

pomoc doradcy w tym zakresie może okazać się bardzo potrzebna. Doradca ma przyjechać  

i skontrolować wszystkie jednostki, czy poprawnie wypełniły i rozliczyły pierwszą 

deklarację VAT-owską za styczeń.  

 



W wyniku dyskusji, Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski 

oraz A. Szlachetka, wyraził zgodę na przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 13. 

Pani Ewa Gościniak przedstawiła do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego  

i Bezpieczeństwa nr A-ZK.5570.3.2017.CB w sprawie zmian w układzie wykonawczym 

planu wydatków Powiatowej Komisji Lekarskiej. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

W związku z przeprowadzoną weryfikacją planów wydatków związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 na terenie powiatu jarocińskiego, 

zaistniała konieczność dokonania zmian w układzie wykonawczym planu wydatków. Zmiana 

spowodowana jest zwiększeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia na 13 zł za godzinę.    

 

Członkowie Zarządu bez dyskusji, jednogłośnie, w składzie Starosta, Z. Kuzdżał,  

S. Martuzalski oraz A. Szlachetka wyrazili zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 14. 

Pani Karolina Kowańdy, Główny specjalista ds. oświaty w Wydziale Oświaty i Spraw 

Społecznych omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Powiat Jarociński. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Zgodnie z art. 30a Po dokonaniu analizy poniesionych w roku 2016 wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Jarociński przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  i  placówkach 

prowadzonych  przez  Powiat  Jarociński. Z przedstawionej w załączniku tabeli wynika, że 

żadnemu nauczycielowi nie trzeba wypłacić jednorazowego dodatku. 

 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz A. Szlachetka, 



przyjęli sprawozdanie i podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 15.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr  

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

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Wprowadzenie zmian po stronie dochodów oraz wydatków jest konieczne do realizacji 

projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie. Całkowita wartość projektu wynosi 1 562 346,00 zł, a kwota pozyskanego 

dofinansowania 1 406 111,40 zł. Wkład własny wynosi 156 243,60 zł, z czego kwota 

81 690,00 zł stanowi wkład niefinansowy. 

 

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

zgodził się na wnioskowane zmiany. 

 

Ad. pkt 16. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O. 

042.5.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Wprowadzenie zmian po stronie dochodów oraz wydatków jest konieczne do realizacji 

projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Jarocinie. Całkowita wartość projektu wynosi 1 330 850,00 zł, a kwota pozyskanego 

dofinansowania 1 197 765,00 zł. Wkład własny wynosi 133 085,00 zł, z czego kwota 

129 885,00 zł stanowi wkład niefinansowy. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz A. Szlachetka jednogłośnie, bez 

uwag, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 17. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył następne pismo Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych nr O. 042.6.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 



Przedstawione zmiany po stronie dochodów oraz wydatków są niezbędne do realizacji 

projektu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

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

dofinansowania 641 165,62 zł. Wkład własny wynosi 71 240,63 zł, z czego kwota 41 335,00 

zł stanowi wkład niefinansowy. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz  

A. Szlachetka wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Jarocinie nr ZSO.3110.2.2017 z prośbą o zmianę zadania.  

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, w budżecie na rok 2017 miał zaplanowana 

kwotę 59 000,00 zł na remont toalet dla uczniów w sali gimnastycznej. Jednak Dyrekcja 

szkoły stwierdziła, że w pierwszej kolejności niezbędny byłby remont pomieszczeń 

piwnicznych w budynku głównym szkoły z przeznaczeniem na szatnię dla uczniów  

w wysokości 39 000,00 zł. Pozostała część  kwoty zostanie przeznaczona na planowane 

remonty w roku 2017. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz  

A. Szlachetka, wyraził zgodę na zmianę zadania z remontu toalet na remont pomieszczeń 

piwnicznych z przeznaczeniem na szatnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie.  

 

Ad. pkt 19. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.4114.1.2017 z prośbą o przydzielenie 5 godzin lekcyjnych na wyrównanie szans 

edukacyjnych. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie zwróciła się z uprzejmą prośbą  

o przydzielenie 5 godzin lekcyjnych na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczennicy Zofii 



Długaszek, która powróciła z zagranicy. Całkowity miesięczny koszt nauczania to 1 031,53 

zł (wynagrodzenie brutto plus składki ZUS). 

 

Pani Karolina Kowańdy zauważyła, że z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie niebędących obywatelami polski do publicznych 

przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej 

nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka  

i kultury kraju pochodzenia,  wynika, że należy zapewnić osobie, która wraca z zagranicy 

wyrównanie poziomu nauczania do ośmiu godzin tygodniowo. Dyrekcja wnioskuje  

o 5 godzin.  

 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz A. Szlachetka, 

jednogłośnie wyrazili zgodę na dodatkowe godziny dla uczennicy Z. Długaszek, w ramach 

budżetu szkoły.  

 

Ad. pkt 20. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Jarocinie nr ZSO.2012.1/2017 z prośba o zaopiniowanie cennika wynajmu 

pomieszczeń i obiektów sportowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że ten i kolejne punkty dotyczą tego samego tematu tj. zatwierdzenia 

stawek najmu za pomieszczenia szkolne. Powyższe pismo dotyczy zaopiniowania cennika 

wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Jarocinie. Skarbnik dodał, że dotychczas powiatowe jednostki organizacyjne nie były 

VAT-owcami, ale z uwagi na wejście w życie od 1.01 br. przepisów o centralizacji VAT, 

podatnikiem w imieniu wszystkich jednostek jest powiat. W związku z powyższym, 

każdorazowy wynajem sal czy powierzchni w jednostce rodzi obowiązek podatkowy. Biorąc 

powyższe pod uwagę, powstało pytanie, czy stawka VAT jest już ujęta w dotychczasowych 

kwotach czy szkoły mają doliczyć do dotychczasowych stawek podatek VAT. W związku  

z powyższym Dyrektorzy ponownie przeliczyli i przeanalizowali poszczególne ceny, które 

przedłożyli na Zarząd do akceptacji. 

 

Zbigniew Kuzdżał był zainteresowany dlaczego w ZSO jest stawka od…do… 



Pani Kowańdy wyjaśniła, że założeniem Dyrektora było by podmioty, które wynajmują sale 

na dłuższy okres płaciły niższą stawkę niż te, które wynajmują jednorazowo, stąd prośba  

o zatwierdzenie kwoty od.. do.. 

 

W wyniku dyskusji, Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski 

oraz A. Szlachetka, zatwierdził przedłożone stawki za wynajem pomieszczeń i obiektów 

sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących.                                                                                                                                                       

 

Ad. pkt 21. 

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz A. Szlachetka jednogłośnie, bez 

dyskusji, zatwierdził stawki wynajmu powierzchni w Zespole Szkół Specjalnych  

w Jarocinie, przedstawione pismem Dyrektora nr ZSS.3101.1.2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt 22. 

Członkowie Zarządu zapoznali się i jednogłośnie bez uwag, w czteroosobowym składzie 

(Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz A. Szlachetka), zatwierdzili stawki najmu sal, 

pracowni i powierzchni w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach, 

przedstawione w piśmie nr ZSP-B.071.1.1.2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.302.2.2017.KD w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków  w kwocie 10 000,00 zł z par. 4270 

zakup usług remontowych do par. 4300 na zakup usług pozostałych. Środki zostaną 

wykorzystane na opłacenie wykonania projektów: 

1) wiaty na maszyny rolnicze- budowa wiaty i zakup maszyn będzie realizowana ze 

środków zewnętrznych z programu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół 

Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach”. 



2) hali warsztatowo- garażowej, która będzie budowana w bezpośrednim sąsiedztwie 

wiaty, ale ze środków budżetowych szkoły (na ten cel jest przeznaczona kwota 

60 000,00 zł). 

 

Skarbnik zauważył, że jeżeli środki mają być przeznaczone na projekt budynków, to 

powstaną środki trwałe, które powinny być w paragrafie inwestycyjnym. Środki na wiatę na 

maszyny rolnicze są zabezpieczone w projekcie kształcenie zawodowe uczniów, dlatego 

Skarbnik był zdania, że należy wyjaśnić, czy w ramach tego projektu, zakup wiaty to zakup 

obiektu i jego postawienie, czy wybudowanie wiaty, na co musi być projekt i odpowiednie 

pozwolenia. Kolejnym pytaniem jest, czy projekt tej wiaty będzie kosztem kwalifikowanym  

i czy wchodzi do projektu czy nie.  

 

Karolina Kowańdy zauważył, że program Kształcenie zawodowe uczniów obejmuje tylko 

zakup i postawienie wiaty, nie obejmuje kosztów wykonania projektu. 

 

Skarbnik zaproponował, żeby wyrazić Dyrektorowi zgodę na wykonanie projektu na halę 

warsztatowo- garażową, bez przesuwania środków na ten cel, a na kolejne posiedzenie 

Zarządu wyjaśnić dokładnie, co z wiatą na maszyny rolnicze, realizowaną w ramach 

programu „Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach”. 

  

W wyniku dyskusji, Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski 

oraz A. Szlachetka, zgodził się na propozycję Skarbnika. Zarząd zgodził się na rozpoczęcie 

przygotowania projektu na halę warsztatowo- garażową, bez przesuwania środków na ten 

cel, natomiast projekt na wiatę rolniczą w ramach programu kształcenia zawodowego 

uczniów zostanie przeanalizowany i rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu.  

 

Ad. pkt 24. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

nr A.221.1.2017.RK z prośbą o zaopiniowanie stawek wynajmu. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 



W związku z obowiązującymi zmianami dotyczącymi centralizacji rozliczeń podatku VAT, 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, zwrócił się z prośbą  

o zatwierdzenie cen wynajmu pomieszczeń szkolnych. 

 

Członkowie Zarządu nie mieli pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Z. Kuzdżał,  

S. Martuzalski oraz A. Szlachetka, zatwierdzili zaproponowane przez Dyrektora ceny 

wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. 

 

Ad. pkt 25. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr D.3121.1.2017.MS w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Dyrekcja ZSP nr 1 w Jarocinie zwróciła się z prośbą o przesunięcie środków w łącznej 

kwocie 30 000,00 zł do par. 4270 na dokonanie remontu trzech sal lekcyjnych w budynku 

głównym szkoły, co wynika z zaleceń Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ramach 

należytego utrzymania technicznego pomieszczeń dydaktycznych. 

 

Zarząd czterema głosami „za” (Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz A. Szlachetka) 

pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora.  

 

Ad. pkt 26. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Kotlinie nr DPS-III/0303/1/17 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków w kwocie 

5 065,00 zł po stronie dochodów oraz wydatków. Zwiększenie planu dochodów w związku  

z otrzymaniem w grudniu 2016 r., odszkodowania po zgłoszeniu szkody, zostaną 

przeznaczone na remont uszkodzonego budynku gospodarczego, znajdującego się na terenie 

DPS w Kotlinie.  

 



Skarbnik zauważył, że faktycznie takie dochody wpłynęły, ale ponieważ dotyczą roku 

ubiegłego nie można ich wprowadzić, dlatego zaproponował, żeby wprowadzić tylko 

wydatki. Brakującą kwotę Skarbnik zaproponował przenieść z rozdziału 71012, par. 4300. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz  

A. Szlachetka zatwierdził zaproponowane zmiany, zgodnie z sugestią Skarbnika. 

 

Ad. pkt 27. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.2.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 

rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zwróciło się z prośbą o przesunięcie 

środków w rozdziałach 85220- 74,00 zł i 8550- 422,00 zł na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego.  

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, pozytywnie, w składzie Starosta, Z. Kuzdżał,  

S. Martuzalski oraz A. Szlachetka, zatwierdzili pismo PCPR. 

 

Ad. pkt 28. 

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz A. Szlachetka, zapoznał się  

z interpelacją klubu radnych Ziemi Jarocińskiej z dnia 30 stycznia 2017 roku nr A-OB-

BR.0003.25.2017 w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jarocińskiego. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Klub Ziemi Jarocińskiej, zwrócił się z prośbą o uzasadnienie zmian w Statucie Powiatu 

Jarocińskiego, w szczególności par. 59 i par. 60, przedstawienie średniomiesięcznych 

kosztów, jakie będzie ponosił powiat w związku z zastosowanym w Statucie rozwiązaniem 

oraz porównanie kosztów utrzymania poprzedniego i nowo wybranego zarządu. 

 



W wyniku dyskusji, Zarząd zdecydował o przekazaniu interpelacji do Referatu 

Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, celem przygotowania odpowiedzi. Interpelacja zostanie 

rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu. 

 

Ad. pkt 29. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w niezmienionym składzie (Starosta, Z. Kuzdżał,  

S. Martuzalski oraz A. Szlachetka), przyjęli do budżetu powiatu kwoty dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji 

celowych, dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji 

i straży, a także dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Powiat, 

przekazanych pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.9.2017.4. 

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Skarbnik zauważył, że ostateczne kwoty dotacji nie różnią się od przyjętych w projekcie 

poza dwoma wyjątkami, a mianowicie, Wojewoda zwiększył środki o kwotę 388,00 zł  

w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, oraz o kwotę 144 720,00 zł w rozdziale 85203 

Ośrodki wsparcia. 

 

Ad. pkt 30. 

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

A. Szlachetka zatwierdził upoważnienia dla Dyrektorów i Kierowników Jednostek 

Organizacyjnych Powiatu do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu 

przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2017-2030. 

Projekt upoważnienia stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

  

Ad. pkt 31. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski 

oraz A. Szlachetka zatwierdzili upoważnienia dla Dyrektorów i Kierowników Jednostek 

Organizacyjnych Powiatu, do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu umów, 

nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2030, których realizacja  

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

Projekt upoważnienia stanowi załącznik 28 do protokołu. 



Ad. pkt 32. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2017 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2017 r. uchwalony Uchwałą nr XXXVIII/244/17 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz  

A. Szlachetka, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 33. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie opracowania planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego 

na 2017 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Ustala się plan finansowy na 2017 rok dla Starostwa Powiatowego w Jarocinie w podziale na 

działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków. 

 

Członkowie Zarządu nie mieli pytań. Jednogłośnie, czterema głosami „za” (Starosta,  

Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz A. Szlachetka), podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 34. i pkt 35. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017-2030 oraz projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2017 r. 

Projekty uchwał stanowią odpowiednio załącznik nr 31 i nr 32 do protokołu. 

 

 Wyjaśnił, że w przedłożonych projektach zostały ujęte zmiany zatwierdzone przez Zarząd 

na dzisiejszym oraz poprzednim posiedzeniu. Ponadto przypomniał, że Zarząd obradował 



także w grudniu i styczniu i zatwierdzał zmiany, które nie mogły być wcześniej ujęte, 

ponieważ nie było podjętego budżetu. W związku z powyższym, do zmian budżetowych 

wchodzą: 

- wkład własny i pozyskane środki w latach 2017 i 2018 na „Kształcenie zawodowe 

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”, „Kształcenie 

zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”, 

„Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach”,  

- środki na program „Erasmus+” na lata 2017 i 2018 pn. „Staże zagraniczne dla 

uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz możliwość kadry kształcenia 

zawodowego”. 

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu 

jarocińskiego” w latach 2017-2018, 

- w latach 2017 i 2018 środki na „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów 

publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych tematycznych 

gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Jarocinie oraz ich udostępnianie 

za pomocą e- usług”. 

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie dwuletnie (2017 i 2018) pn. „Założenie bazy 

BDOT 500 dla obszaru powiatu jarocińskiego, gminy Jaraczewo, Kotlin, Żerków, 

jako uzupełnienie zadania realizowanego na mocy porozumienia z Głównym Geodetą 

Kraju.  

- Przeniesienie środków w Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze 

na badania lekarskie pracowników,  

- Zwiększenie planu wydatków w kwocie 2 000,00 zł w związku z centralizacją VAT, 

stanowiące zabezpieczenie na ewentualne płatności podatku do urzędu skarbowego  

w 2017 roku, 

- Wprowadzenie środków na zadanie „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego  

w Tarcach”. 

 

Skarbnik poprosił o decyzję Zarządu, co ze środkami na zadanie "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja- 

Żerków".  

 



Członkowie Zarządu Stanisław Martuzalski i Zbigniew Kuzdżał zaproponowali, żeby 

wprowadzić do budżetu środki na projekt tego zadania, a jego realizacja będzie w systemie 

sfinansuj- wybuduj a nie jak było planowane wcześniej zaprojektuj- sfinansuj- wybuduj.  

 

Skarbnik zaproponował, żeby środki w wysokości 120 000,00 zł zabezpieczyć  

z dochodów za zajęcie pasa drogowego.  

 

Na posiedzenie Zarządu została zaproszona Pani Honorata Śmigielska, Dyrektor Wydziału 

Rozwoju, która wyjaśniła, że na budowę ścieżki rowerowej jest przygotowany program 

funkcjonalno- użytkowy (PFU), są podjęte uchwały Gmin Jarocin i Żerków, deklarujące chęć 

współfinansowania tego przedsięwzięcia. Jeżeli ścieżka ma być realizowana zgodnie  

z planem PFU, należy ogłosić przetarg w systemie zaprojektuj- sfinansuj- wybuduj. Dodała, 

że decyzją Zarządu będzie, w jakim systemie to zadanie zostanie realizowane. Poprzedni 

Zarząd zdecydował, że będzie to system zaprojektuj- sfinansuj- wybuduj, dlatego nie było 

weryfikowane jak długo trwałoby przygotowanie projektu i potrzebnej dokumentacji. 

Zauważyła, że jeżeli zostanie przygotowany projekt, koszty budowy będą bardziej 

szczegółowe i pewne. W PFU założeniem było również, że to wykonawca decyduje jaki 

będzie przebieg ścieżki, czy zdecyduje się na przykrycie rowu, czy na wykupy- wariant, 

który może być dłuższy i trudniejszy do realizacji z uwagi na ewentualne opory właścicieli 

gruntów, co do sprzedaży.   

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski oraz  

A. Szlachetka, jednogłośnie zdecydował, żeby zabezpieczyć kwotę 120 000,00 zł na 

wykonanie projektu zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy 

ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja- Żerków", które będzie realizowane w systemie 

sfinansuj- wybuduj.  

 

Następnie Członkowie Zarządu jednogłośnie w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski 

oraz A. Szlachetka zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 

uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na 

lata 2017-2030 oraz projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2017 r. 

 



Ad. pkt 36. 

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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