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Protokół Nr 154/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 01 marca 2018 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 01 marca 2018 r. został ustalony przez  

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

Nieobecny Pan Stanisław Martuzalski. W posiedzeniu uczestniczyli także: 

1. Jan Bartczak - Sekretarz Powiatu, 

2. Teresa Fuczyło – Główna Księgowa. 

 

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, Zb. Kuzdżał jednogłośnie, bez 

uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad. Posiedzenie Zarządu przebiegło zgodnie  

z następującym porządkiem:   

Otwarcie posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 153/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 20 lutego 2018 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.08.2018.KB w sprawie 

wniosku o podział zadania w budżecie na rok 2018. 

5. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.07.2018.KB w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

6. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.2.4.2018 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2018 rok. 

7. Rozpatrzenie pisma Wydziału Administracyjnego nr A-ZK.0023.1.2018.BA w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

8. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.10.2018  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach  

nr ZSP-B.413.1.2018 dotyczące nauczania indywidualnego. 

10. Rozpatrzenie pisma Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie" nr SZP/P/84/2018. 
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11. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2018.4 

dotyczące planu dochodów. 

12. Przyjęcie do wiadomości pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018 dotyczące 

subwencji. 

13. Rozpatrzenie uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia wysokości 

dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, Niepublicznego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie, Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Jarocinie. 

14. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 

15. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2018 rok. 

16. Sprawy pozostałe. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 153/18 z posiedzenia Zarządu w dniu  

w dniu 20 lutego 2018 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, 

Zb. Kuzdżał zatwierdził jego treść. 

 

Ad. pkt 4  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

nr R-DP.3026.08.2018.KB w sprawie wniosku o podział zadania w budżecie na rok 2018. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Wydział Rozwoju Referat Dróg Powiatowych zawnioskował o podział w budżecie na rok 2018 

i w WPF dotychczasowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – Wilkowyja – Żerków” w kwocie  

10 000 000,00 zł na następujące dwa zadania: 

1.„Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – 

Wilkowyja – Żerków – etap I” w kwocie 5 500 000,00 zł z podziałem na lata: 



3 

 

limit 2018     700 000,00 zł 

limit 2019  1 600 000,00 zł 

limit 2020  1 600 000,00 zł 

limit 2021  1 600 000,00 zł 

2.„Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin – 

Wilkowyja – Żerków – etap II” w kwocie 4 500 000,00 zł z podziałem  

na lata: 

limit 2018         300 000,00 zł 

limit 2019  1 400 000,00 zł 

limit 2020  1 400 000,00 zł 

limit 2021  1 400 000,00 zł 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał bez uwag, wyraził zgodę 

na zmiany. 

 

Ad. pkt 5 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

nr R-DP.3026.07.2018.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

W związku z podjęciem przez Radę Miasta i Gminy Jaraczewo w dniu 22 lutego 2018r. 

uchwały nr XXXVIII/211/2018 w sprawie udzielenia Powiatowi Jarocińskiemu pomocy 

finansowej w wysokości 465 300,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa ścieżki 

rowerowej Jaraczewo - Gola” Referat zwrócił się o zwiększenie planu po stronie dochodów   

o kwotę 465.300,00 zł. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał bez uwag, wyraził zgodę 

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 6  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.2.4.2018  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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W związku z podjęciem przez Radę Miasta i Gminy Jaraczewo w dniu 22 lutego 2018r. 

uchwały nr XXXVIII/211/2018 w sprawie udzielenia Powiatowi Jarocińskiemu pomocy 

finansowej w wysokości 465 300,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Budowa ścieżki 

rowerowej Jaraczewo - Gola” Referat zwrócił się o zwiększenie planu na to zadanie po stronie 

wydatków z kwoty 514 000,00 zł na kwotę 979 300,00 zł. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał bez uwag, wyraził zgodę 

na przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt. 7  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Administracyjnego  

nr A-ZK.0023.1.2018.BA w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

W związku z przyznaniem dofinansowania na kwotę 18.000,00 zł do zakupu ciężkich ubrań 

gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarocinie, Wydział zwrócił się  

o zmiany w planie finansowym na 2018 rok. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał bez uwag, wyraził zgodę 

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 8  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.3026.10.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok. Pismo stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 

W związku z: otrzymaniem metryczki subwencji oświatowej na 2018r. oraz z podjętą uchwałą 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych                            

z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych. Wydział Oświaty 

przeliczył środki finansowe potrzebne na realizację zadań związanych z dofinansowaniem 

szkolnych schronisk młodzieżowych. W ww. uchwale nie zapisano dotacji dla młodzieżowych 

ośrodków sportowych i młodzieżowych domów kultury. Wobec powyższego plan na rozdz. 

85 407 może zostać zdjęty.  
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Ponadto wydział informuje, że po analizie metryczki oraz danych przekazywanych przez 

szkoły dla dorosłych w rozdz. 801 16 plan na dzień dzisiejszy nie jest wystarczający. 

Stosownej korekty wydział dokona po pierwszym półroczu br. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał bez uwag, wyraził zgodę 

na przedłożone zmiany. Ponadto zaakceptował projekt pisma, które zostanie wystosowane do 

szkół. 

 

Ad. pkt. 9 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał rozpatrzył pismo Zespołu Szkół 

Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.413.1.2018 i wyraził zgodę  

na nauczanie indywidualne dla ucznia w roku szkolnym 2017/2018 w wymiarze 16 godzin 

tygodniowo w ramach posiadanych środków własnych. Pismo stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Ad. pkt. 10 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał zapoznał się z pismem Spółki "Szpital 

Powiatowy w Jarocinie" nr SZP/P/84/2018. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

„Szpital Powiatowy w Jarocinie” zwrócił się z wnioskiem o przekazanie do dnia 30 marca 

2018 roku kwoty 79.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od obligacji. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał podjął decyzję  

o rozpatrzeniu pisma na posiedzeniu Zarządu 09 marca 2018 r. 

 

Ad. pkt. 11 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał zapoznał się z pismem Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.23.2018.4 dotyczące planu dochodów. Pismo stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

  

Informacja dotyczy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i planu dotacji celowych na 2018 rok. Jest to ostateczna informacja Wojewody 

Wielkopolskiego. W stosunku do pierwotnie otrzymanej informacji kwoty dochodów i dotacji 

celowych nie uległy zmianie.  

 

 

 



6 

 

Ad. pkt. 12 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał zapoznał się z pismem Ministra 

Finansów nr ST8.4750.2.2018 dotyczące subwencji. Pismo stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

Minister Finansów poinformował o ostatecznych rocznych kwotach subwencji ogólnej. 

Wynika z tego, że w stosunku do pierwotnie planowanej kwoty subwencja została zmniejszona 

o kwotę 726.263,00 zł. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie planu dochodów 

i korekta budżetu o wyżej wymienioną kwotę.  

 

Ad. pkt. 13  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  

w Jarocinie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie, 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał podjął uchwałę i uchwalił 

wysokość dotacji na rok 2018 dla:  

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, Niepublicznego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jarocinie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie. 

Wysokość dotacji na ucznia Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie wynosi 

miesięcznie 495,11 zł. 

Wysokość dotacji na słuchacza Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Jarocinie wynosi miesięcznie 80,49 zł. 

Wysokość dotacji na słuchacza Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie wynosi 

miesięcznie 178,94 zł. 

 

Ad. pkt. 14 i 15   

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał zatwierdził autopoprawki do projektu 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 – 2030 oraz 

autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2018 rok. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 
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1. Autopoprawki do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 

rok:  

- zmiana w zadaniu „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo-Gola” – dołożenie środków po 

stronie dochodów i wydatków w związku z udzieleniem przez Gminę Jaraczewo pomocy 

finansowej na realizację tego zadania w kwocie 465.300 zł, 

- podział zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki 

rowerowej Jarocin-Wilkowyja-Żerków” na etap I i etap II.  

 

W uchwale zmieniającej budżet: 

w pkt 1)  

- w grupie dochodów ogółem było  76.600.365,48 zł, będzie 77.065.665,48 zł,  

- w grupie dochodów majątkowych było 4.230.000,00 zł, będzie 4.695.300,00 zł, 

- w grupie dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami   samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych było  

1.200.000,00 zł, będzie 1.665.300,00 zł 

w pkt 2) 

- w grupie wydatków ogółem było 91.427.209,55 zł, będzie 91.892.509,55 zł  

-w grupie wydatków majątkowych było 23.533.891,88 zł,  będzie 23.999.191,88 zł,  

- wydatki ze środków otrzymanych z dotacji celowych na pomoc finansową udzielanych 

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych było 1.200.000,00 zł, będzie 1.665.300,00 zł  

- w grupie wydatków majątkowych, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych było 

23.483.891,88 zł, będzie 23.949.191,88 zł 

W pkt 7) 

- w grupie wydatków majątkowych było 23.533.891,88 zł,  będzie 23.999.191,88 zł 

Załącznik nr 1,2 oraz 4 do zmienianej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie 

z załącznikami do niniejszych autopoprawek.  

 

2. Autopoprawki do uchwały w sprawie zmian WPF: 

- zmiany w budżecie 2018 r., 

- podział zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki 

rowerowej Jarocin- Wilkowyja- Żerków” na etap I i etap II  

a) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 które obejmują następujące kolumny:  

• 1 – Dochody ogółem 

• 1.2- Dochody majątkowe  

• 1.2.2- Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 
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• 2- Wydatki ogółem 

• 2.2- Wydatki majątkowe 

• 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne   

We wszystkich powyższych kolumnach zmiany dotyczą 2018 roku, wartości zwiększają się o 

kwotę 465.300 zł z wyjątkiem kolumny 11.5, gdzie zwiększenie wynosi 426.300 zł, co wynika 

z konieczności doprowadzenia do zgodności WPF z Uchwałą budżetową.  

• 10.1 – Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłaty kredytów, 

pożyczek i wykup papierów wartościowych 

W tej kolumnie dokonuje się korekty w latach 2021-2023 i 2025 dostosowując kwoty do 

rzeczywistych wartości prognozy : 

Kolumna 10.1 było Kolumna 10.1 będzie 

2021 r. : 2.599.360 zł 2021 r. : 2.659.360 zł 

2022 r. : 2.250.000 zł 2022 r. : 2.786.000 zł 

2023 r. : 2.250.000 zł 2023 r. : 2.906.000 zł 

2025 r. : 3.080.000 zł 2025 r. : 3.260.000 zł 

 

Załącznik nr 1 do zmienianej uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszych autopoprawek.  

b) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 na wniosek Wydziału Rozwoju Referatu 

Dróg Powiatowych poprzez podział dotychczasowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 

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

dwa etapy: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-

Wilkowyja-Żerków – etap I” 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin-

Wilkowyja-Żerków – etap II” 

Wobec powyższego w załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian 

zarówno w zakresie wydatków majątkowych, jak i wydatków bieżących Przedsięwzięcia 

stanowiących odsetki bankowe naliczane przez bank, który przejmie wierzytelność od 

wykonawcy i umożliwi Powiatowi spłatę wierzytelności w ratach wraz z odsetkami. 

Załącznik nr 2 zmienianej uchwały w sprawie ustalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszych autopoprawek. 
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Ad. pkt. 16 Sprawy pozostałe 

Nie było spraw pozostałych. 

 

 

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..................................... 


