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Protokół Nr 131/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 29 września 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 września 2017 r. został ustalony w trybie 

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

obecności. W posiedzeniu uczestniczyli także: 

1. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu, 

2. Jan Bartczak – Sekretarz Powiatu, 

 

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, Wicestarosta 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 130/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 19 września 2017 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie dotyczące wniosku o 

dofinansowanie zakupu samochodu. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

powierzenia pomocniczych działań zakupowych jednostce organizacyjnej powiatu: 

Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. 

6. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2017 - 2030. 

7. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w 

sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. 

8. Sprawy pozostałe.  
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Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 130/17 z posiedzenia Zarządu w dniu  

w dniu 19 września 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, Wicestarosta 

oraz St. Martuzalski zatwierdził jego treść. 

 

Ad. pkt 4  

Zarząd rozpatrzył pismo Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie dotyczące wniosku  

o dofinansowanie zakupu samochodu. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Zarząd przyjął ww pismo do wiadomości. Zwiększenie planu o brakującą kwotę 24.220 zł 

wkładu własnego powiatu zostało już zabezpieczone w projekcie zmian budżetu powiatu na 

dzisiejszą sesję dla DPS w Kotlinie. 

 

Ad. pkt 5  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych jednostce organizacyjnej 

powiatu: Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski podjął uchwałę i 

wyraził zgodę na powierzenie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

pomocniczych działań zakupowych w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych. 

 

Ad. pkt 6 i 7  

Starosta przedłożył do zatwierdzenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2017 – 2030  oraz autopoprawki do projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 
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Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski zatwierdził 

autopoprawki do ww. projektów uchwały.  

 

Ad. pkt 8. Sprawy pozostałe 

Pan Wicestarosta M. Drzazga poinformował, że w dniu dzisiejszym na konto Starostwa 

wpłynęła wpłata gotówkowa w kwocie 50.000 zł od pana Krzysztofa Hajdasza, 

ul. T. Kościuszki 14a, Jarocin, który prowadzi Niepubliczne Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Jarocinie oraz Szkołę Policealną dla Dorosłych w Jarocinie 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

Protokołowała  

Agnieszka Przymusińska 

  

 

Członkowie Zarządu 

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

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

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

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


