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Protokół Nr 172/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 16 lipca 2018 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 16 lipca 2018 r. został ustalony 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 171/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 12 lipca 2018 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr ZSP 3111-

15-2018 w sprawie przekazania dodatkowych środków. 

5. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2018 - 2030. 

6. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 

rok. 

7. Sprawy pozostałe. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 171/18 z posiedzenia Zarządu w dniu  

w dniu 12 lipca 2018 r. 
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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  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Jarocinie nr ZSP 3111-15-2018 w sprawie przekazania dodatkowych środków.  

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie zwróciła się z prośbą  

o przekazanie dodatkowych środków na wykonanie zadania „Budowa kanału 

diagnostycznego” – w wysokości 25 000,00 zł. 

Zakupiony sprzęt do linii diagnostycznej w ramach projektu WRPO „Kształcenie zawodowe 

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie” wymaga wykonania 

przygotowań do montażu w postaci kanału diagnostycznego oraz dodatkowej bramy 

wjazdowej. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt 5,6 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski 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 zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

Autopoprawki stanowią załącznik nr 2 do protokołu 

 

AUTOPOPRAWKI  

do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok oraz do projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2018 - 2030 

złożone przez Zarząd Powiatu dnia 16.07.2018 r. na sesję w dniu 16.07.2018 r. 
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I. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80130 pn. „Budowa kanału 

diagnostycznego” w kwocie 25.000,00 zł. Zadanie postanawia się sfinansować 

przeniesieniem planu wydatków z rozdziału 70005 § 4270.  

W związku z powyższym:   

1. W uchwale zmieniającej budżet Powiatu Jarocińskiego na 2018 r.: 

- w grupie wydatków bieżących było 69.708.932,14 zł,  będzie 69.683.932,14 zł; 

-w grupie wydatków majątkowych było 26.090.400,69 zł,  będzie 26.115.400,69 zł;  

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań było 14.060.444,29 zł, będzie 

14.035.444,29 zł; 

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

25.891.400,69 zł, będzie 25.916.400,69 zł, 

Załącznik nr 2 oraz 3 do zmienianej uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie 

z załącznikami do niniejszych autopoprawek. 

 

2. W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2018 – 2030: 

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

 2.1 – Wydatki bieżące,  

 2.2- Wydatki majątkowe, 

 8.1 i 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, 

 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne, 

We wszystkich powyższych kolumnach zmiany wartości dotyczą roku 2018 i 

stanowią dostosowanie do prawidłowości WPF z budżetem.  

 

Załącznik nr 1  do zmienianej uchwały w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszych autopoprawek. 
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Ad. pkt. 7 Sprawy pozostałe 

a) Pan Sekretarz poinformował, że był w piątek w obiekcie przy ul. Kościuszki 16  

z pracownikiem Starostwa Powiatowego. Okazało się, że po deszczach w piwnicy nie 

było wody. Przed miesiącem była cała instalacja przeczyszczona. Zaciek, który jest  

w piwnicy od strony podwórza może pochodzić od żeliwnej rury, która wchodzi w 

grunt. We wtorek zostanie odkopane przypuszczalne miejsce nieszczelności i podjęte 

zostaną kolejne działania. 

b) Pan Starosta poinformował, że dzisiaj odbędzie się Rada Budowy w Szpitalu. Postęp 

prac nie zadowala. Mało pracowników.  

 

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


