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Protokół Nr 121/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 24 lipca 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 24 lipca 2017 r. został ustalony przez  

p. Starostę. W obradach wzięło udział trzech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności.  

W posiedzeniu uczestniczyli także: 

1. Teresa Fuczyło  - Główna Księgowa, 

2. Jan Bartczak  - Sekretarz Powiatu, 

3. Karolina Kowańdy - Główny Specjalista ds. Oświaty, 

 

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 oraz St. Martuzalski jednogłośnie, 

bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad. Posiedzenie Zarządu przebiegło zgodnie 

z następującym porządkiem:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 120/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 04 lipca 2017 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.11.2017.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

5. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/34/17  

z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie stażu. 

6. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego  

nr FB-I.3111.131.2017.8 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2017 w dziale 

801. 

7. Rozpatrzenia pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.15.2017  

w sprawie zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Nr FB-I.3111.131.2017.8 

8. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego  

nr FB-I.3111.135.2017.4 w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2017 w dziale 

851, rozdz.85156, par.2110. 
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9. Rozpatrzenia pisma Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach  

nr ZSP-B.302.15.2017.KD w sprawie zwiększenia dotacji celowej od Wojewody  

Nr FB-I.3111.135.2017.4 

10. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego  

nr FB-I.3111.197.2017.4 w sprawie zmniejszenia planu dotacji na rok 2017 w dziale 

851, rozdz.85156, par.2110. 

11. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.27.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

12. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO.3110.11.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

13. Rozpatrzenia pisma Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach  

nr ZSP-B.302.14.2017.KD w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

14. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr ZSS.3101.11.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

15. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarocinie  

nr P.P-P.330.34.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

16. Rozpatrzenia pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.525.1.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

17. Rozpatrzenia pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.16.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

18. Rozpatrzenia pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.17.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

19. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3026.11.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

20. Zatwierdzenie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo - 

Biznesowych  

w Tarcach, wynikające z uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2017-2030, do zaciągania zobowiązań. 

21. Zatwierdzenie upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo - 

Biznesowych  

w Tarcach wynikające z uchwalonego budżetu powiatu na 2017 r., do zaciągania 

zobowiązań. 

22. Przyjęcie do akceptacji projektu postanowienia dotyczącego uzgodnienia planu 

miejscowego Gminy Jarocin na potrzeby lądowiska. 

23. Informacja w sprawie przekazania przez Powiat Jarociński nieruchomości po byłym 

DPS w Zakrzewie na rzecz właścicieli. 
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24. Zapoznanie się ze sprawozdaniem XXI i XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Powiatów Polskich. 

25. Zapoznanie się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  

nr WA-0901/6/6/2017. 

26. Zapoznanie się z zapytaniem Radnego Juliana Zegara złożonym na sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego 29 czerwca 2017 r. 

27. Rozpatrzenie pisma Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP/P/208/2017. 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż 3 szt. pojemników na segregowane odpady stanowiących własność 

Powiatu Jarocińskiego - Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie. 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2017 rok. 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r. 

32. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

33. Sprawy pozostałe. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 120/17 z posiedzenia Zarządu  

w dniu 04 lipca 2017 r. 

 

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

 

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

oraz S. Martuzalski zatwierdził jego treść. 
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Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

nr R-DP.3026.11.2017.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zmiany w planie finansowym na 2017 r. polegające na tym, 

aby w § 4590 zwiększyć zadanie „Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób 

fizycznych” z kwoty 24 909,00 zł na kwotę 53 449,00 zł, czyli o kwotę 28 540,00 zł celem 

zapłaty należności głównej zasądzonej prawomocnym Wyrokiem Sądu Okręgowego  

w Kaliszu. 

Ponadto zwiększyć zadanie „Pozostałe odsetki” o kwotę 6 200,00 zł celem zapłaty odsetek 

od należności głównej zasądzonej wyrokiem. 

Zwiększyć zadanie „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 5 000,00 zł 

celem zwrotu kosztów sądowych. 

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 5 

Zarząd w składzie Starosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski,  zapoznał się z pismem Domu 

Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/34/17 z prośbą o wyrażenie zgody  

na odbycie stażu. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Starosta stwierdził, że podejmowanie decyzji odnośnie odbycia stażu jest w kompetencji 

kierownika jednostki. 

 

Ad. pkt 6 

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, jednogłośnie, przyjął do budżetu 

powiatu zwiększony plan dotacji celowej na rok 2017 w dziale 801 o kwotę 26 906,72 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Ad. pkt 7 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.3026.15.2017 w sprawie zwiększenia dotacji celowej od Wojewody  

Nr FB-I.3111.131.2017.8 

 Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Zmiany dotyczą zwiększenia środków finansowych na obsługę zadania polegającego  

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

Zgodnie z założeniami programu 1% dotacji przeznaczony jest na obsługę zadania  

i pozostaje w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego. Na całkowitą kwotę 26 906,96 

zł składa się części przeznaczona do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie na zakup 

podręczników oraz materiałów edukacyjnych w wysokości 26 640,38 zł. oraz koszty obsługi 

w wysokości 266,34 zł. dla powiatu. 

Propozycję podziału kwoty 26 640,38 zł przedstawi dyrektor ww. szkoły.  

 

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

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 8 

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, jednogłośnie, przyjął do budżetu 

powiatu zwiększony plan dotacji celowej na rok 2017 

w dziale 851, rozdz.85156, par.2110 o kwotę 422 zł z przeznaczeniem na objęcie 

ubezpieczeniem zdrowotnym uczennicy Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych  

w Tarcach. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. pkt 9 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.302.15.2017.KD w sprawie zwiększenia dotacji celowej  

od Wojewody Nr FB-I.3111.135.2017.4 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach stosownie do pisma 

Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2017.4 z dnia 15 maja 2017 r. zawierającego 
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pozytywną decyzję dotyczą zwiększenia dotacji celowych zwraca się z prośbą o utworzenie 

na rok 2017 w Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 4130 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne planu na zadania zlecone z przeznaczeniem na objęcie ubezpieczeniem 

zdrowotnym uczennicy szkoły w Tarcach. 

 

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

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 10 

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, jednogłośnie, przyjął do budżetu 

powiatu zmniejszony plan dotacji celowej na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy 

w dziale 851, rozdz.85156, par.2110 o kwotę 81 693,00 zł w celu dostosowania poziomu 

środków do zakresu realizowanych zadań ( składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia). Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. pkt 11 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie  

nr FK.0320.27.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego, w którym Wojewoda zmniejsza plan 

dotacji celowej na 2017 rok, Powiatowy Urząd pracy zwrócił się z prośbą o zmniejszenie  

w planie finansowym jednostki środków przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku (w dziale 851, rozdz.85156, par.2110 ) .  

 

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

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 12 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie 

nr ZSO.3110.11.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Dyrektor zwrócił się z prośbą o utworzenie nowego paragrafu 4610 Koszty postępowania 

sądowego i prokuratorskiego w związku z otrzymanym pismem w sprawie uregulowania  

na rzecz pracownika kwoty 240,00 zł.  

Ponadto Dyrektor zwrócił się o zwiększenie § 4210 o 16 000,00 zł na zakup biurek, regałów 

i ławek do pomieszczeń klasowych w pawilonie. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, wyraził zgodę na utworzenie 

nowego paragrafu. Odnośnie zwiększenia planu o 16 000,00 zł podjął decyzję, aby Dyrektor 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących przedstawił plany jakie ma szkoła dotyczące 

wykorzystania pawilonu na realizacje zajęć edukacyjnych dla uczniów.  

 

Ad. pkt 13 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.302.14.2017.KD w sprawie zmian w planie finansowym na rok 

2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Zmiany dotyczą konieczności utworzenia planu w Rozdz. 80130 Szkoły Zawodowe § 4480 

Podatek od nieruchomości, który pozwoli na pokrycie wydatku w tym zakresie. Na chwile 

obecną Dyrektor proponuje pokrycie wydatku z § 4700 szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej.  

 

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

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 14 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie  

nr ZSS.3101.11.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.8 z dnia 11 lipca 

2017 r. Dyrektor zwrócił się o dokonanie zmian w planie finansowym na 2017 r.  

Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie uczniów szkoły podstawowej w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.  
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Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, bez uwag, wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 15 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Jarocinie nr P.P-P.330.34.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Wykazane oszczędności Poradnia planuje przeznaczyć na zakup niezbędnych arkuszy  

do przeprowadzania diagnoz metodami, w których zapis musi być wykonywany na drukach 

oryginalnych. Druki kwestionariuszy nie podlegają kopiowaniu. 

 

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

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 16 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.525.1.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Wprowadzenie powyższym zmian jest koniecznie w związku z realizacją zadania poza 

konkursem ofert w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

 Z ofertą wystąpiło Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne. Nazwa zadania 

„Przedstawiamy fakty, obalamy mity!   

 

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

na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92105 § 2360 o 5 000,00 zł. 

 

Ad. pkt 17 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.3026.16.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Wprowadzenie niniejszych zmian jest niezbędne z racji na przystąpienie Szpitala 

Powiatowego w Jarocinie Sp. z o. o. do realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych  

w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa”. Zabezpieczane środki stanowią wkład własny do ww. projektu na 

rok 2017. Projekt realizowany przez Województwo Wielkopolskie w latach 2017, 2018  

i 2019. 

 

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

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 18 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.3026.17.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu  

w rozdziale 75075 w paragrafie 4300 o kwotę 50 000,00 zł. Zmiany podyktowane  

są niedoszacowaniem wydatków planowanych na rok 2017 dotyczących działań 

promocyjnych.  

 

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

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 19 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3026.11.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Referat zwraca się o zmiany w Rozdziale 75020: 

 

W § 4300 – zakup usług pozostałych 
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- zwiększenia planu paragrafu dokonuje się na zadaniu - „Wykonanie pieczątek i druków”  

o kwotę: 500,00 zł. W związku z koniecznością wykonania pieczątek związanych  

m. in. ze zmianami stanowisk pracowników oraz zmianami w przepisach KPA, 

 

- zmniejszenie planu dokonuje się na zadaniu: „pozostałe usługi” o kwotę 500,00 zł  

w związku z brakiem konieczności zlecenia drobnych usług związanych z administrowaniem 

budynków Starostwa, na zadaniu: „Najem urządzeń wielkoformatowych” o kwotę: 2 500,00 

zł, w  związku z zawarciem korzystnej umowy na najem urządzeń na potrzeby służbowe 

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 

 

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 

- zmniejszenia planu dokonuje się na zadaniach: - „Inne zakupy” o kwotę 1 500,00 zł  

w związku z brakiem konieczności dokonywania drobnych zakupów związanych z bieżącym 

funkcjonowaniem tut. Urzędu, 

- zwiększenia planu dokonuje się na zadaniu: „Zakup akcesoriów komputerowych” o kwotę: 

1 500 zł. w związku z koniecznością zakupu tonerów do drukarek użytkowanych  

na stanowiskach pracy w Referacie Komunikacji użyczonych z PWPW W Warszawie  

i na zadaniu: „Zakup artykułów biurowych” o kwotę 2 000,00 zł. W związku z koniecznością 

doposażenia stanowisk pracy w niezbędne artykuły biurowe do bieżącego wykorzystania. 

 

W § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 

Zwiększenia planu o kwotę: 500,00 zł dokonuje się w związku z koniecznością zlecenia 

tłumaczenia korespondencji przychodzącej związanej z prowadzonymi sprawami przez Referat 

Komunikacji.   

 

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

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 20 

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

upoważnienie dla Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych  

w Tarcach do zaciągania w roku 2017 zobowiązań z tytułu przedsięwzięć ujętych  

w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017-

2030. 
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Projekt upoważnienia stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. pkt 21 

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

upoważnienie dla Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych  

w Tarcach 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 nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt 22 

Starosta przedłożył do akceptacji projekt postanowienia dotyczącego uzgodnienia planu 

miejscowego Gminy Jarocin na potrzeby lądowiska. Zarząd postanowił nie przedstawiać 

na piśmie stanowiska w tej sprawie i nie wydawać postanowienia uzgadniającego.  

W tej sytuacji wnioskodawca korzystać będzie z zapisów art. 25 ust. 2 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym, co oznacza że nieprzedstawienie w terminie stanowiska 

jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt 23  

Sekretarz Powiatu przedstawił informację w sprawie przekazania, w dniu 14 lipca br., 

przez Powiat Jarociński nieruchomości po byłym DPS w Zakrzewie na rzecz 

spadkobierców i reprezentantów byłych właścicieli. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad. pkt 24   

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski zapoznał się ze sprawozdaniem  

XXI i XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 25 

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski zapoznał się z pismem Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WA-0901/6/6/2017. 
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Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa wzywa do niezwłocznego doręczenia do Zespołu 

Zamiejscowego w Kaliszu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r.  

w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jarocińskiego z tytułu wykonania 

budżetu za 2016 rok. 

Przedłożona uchwała ma charakter deklaratoryjny i stanowi formalne potwierdzenie wyniku 

głosowania Rady Powiatu Jarocińskiego nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej  

o udzielenie Zarządowi Powiatu Jarocińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu  

za 2016 r. 

Zgodnie, bowiem z przepisem art. 13 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz.814 ze zm.) odrzucenie w głosowaniu 

uchwały o udzielenie absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzielenie 

zarządowi absolutorium.    

Nieudzielenie zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. nie skutkuje 

wszczęciem procedury jego odwołania w myśli art.30 ust.1 ustawy o samorządzie 

powiatowym, albowiem Zarząd Powiatu Jarocińskiego został odwołany na Sesji Rady 

Powiatu Jarocińskiego w dniu 30 stycznia 2017 r. z innej przyczyny, aniżeli nieudzielenie 

absolutorium.              

Do RIO przekazana zostanie korekta do protokołu dotyczącą podjęcia uchwały nr XLIV/280 

a/17 Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Jarocińskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok podjęta na XLIV sesji Rady Powiatu 

Jarocińskiego w dniu 29 czerwca 2017 r.  

 

Ad. pkt. 26 

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski zapoznał się z zapytaniem Radnego 

Juliana Zegara złożonym na sesji Rady Powiatu Jarocińskiego 29 czerwca 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Radny Julian Zegar zwrócił się z prośbą o: „udzielenie radnym wyroku Sądu, jaki otrzymał 

szpital, za zatrudnienie pracownika bez uprawnień. Takie słuchy nas dochodzą, że taki wyrok 

zapadł i w jakiej kwocie szpital został ukarany. Proszę, by to otrzymali wszyscy radni  

na przyszłej sesji.”  
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Zapytanie zostało skierowane do Spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie”.  

 

Ad. pkt. 27  

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski zapoznał się z pismem Spółki 

"Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP/P/208/2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Z. Kuzdżał, S. Martuzalski podjął decyzję o rozpatrzeniu pisma 

na następnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Ad. pkt. 28 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych 

stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Z. Kuzdżał oraz St. Martuzalski podjął uchwałę  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego  (serwer Lenovo) 

stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Marii 

Kaczyńskiej w Kotlinie. 

 

Ad. pkt. 29  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 3 szt. pojemników na segregowane odpady 

stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego - Dom Pomocy Społecznej im. Marii 

Kaczyńskiej w Kotlinie.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Z. Kuzdżał oraz St. Martuzalski podjął uchwałę 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 3 szt. pojemników na segregowane odpady 

stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego – Dom Pomocy Społecznej im. Marii 

Kaczyńskiej w Kotlinie. 
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Sprzedaż 3 szt. pojemników na odpady segregowane, o których mowa 

następuje po przeprowadzonych negocjacjach z: ZGO-NOVA. Ustala się cenę składników 

majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 750 zł. 

 

Ad. pkt. 30  

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 2017 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

W związku z uchwałą nr XLIV/283/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia  

29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. –  w planie finansowym 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2017r., 

uchwalonym uchwałą Zarządu Powiatu nr 362/17 z dnia 6 lutego 2017r. (ze zm.) wprowadza 

się zmiany w planie wydatków zadań zleconych na 2017r., zgodnie z załącznikiem  

do niniejszej uchwały.  

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

 

Ad. pkt. 31 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2017 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27do protokołu. 

 

W związku z uchwałą nr XLIV/283/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia  

29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. – wprowadza się zmiany  

w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017r., uchwalonym 

uchwałą Zarządu Powiatu nr 363/17 z dnia 6 lutego 2017r. (ze zm.),  

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

 

Ad. pkt. 32  

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
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Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) w trybie określonym odrębnymi przepisami, 

dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub 

samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. 

Rada Powiatu Jarocińskiego uchwałą Nr XIII/76/11 z dnia 27 października 2011 r. określiła 

zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru.  

Po latach obowiązywania przedmiotowej uchwały zachodzi konieczność dostosowania 

uchwały do przepisów prawa europejskiego w zakresie udzielania pomocy de minimis. 

Projekt uchwały został przedstawiony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zgodnie z art. 7  ustawy  

z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  

i uzyskał wymaganą akceptację. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne.  

 

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

zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 33 Sprawy pozostałe 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

  Protokołowała  

Agnieszka Przymusińska 

 

 Członkowie Zarządu 
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