
Protokół Nr 7/14 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 31 grudnia 2014 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 31 grudnia 2014 r. został ustalony wcześniej 

przez p. Starostę. W obradach wzięło udział pięciu Członków Zarządu zgodnie  

z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht  - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

 

 

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak 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, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedstawiony porządek obrad, przystąpiono 

zatem do jego realizacji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma z Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP.3012.12.2014 w sprawie 

zmian w planie finansowym jednostki. 

4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie  

nr ZSP/0312/11/2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

5. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.485.2014.4 w sprawie blokady wydatków.  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2014 r. 

7. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zarządu Dróg Powiatowych  

nr ZDP.3012.12.2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 



 2 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Pan Kierownik Ratajczak zwraca się z prośbą o przeniesienie zaoszczędzonych środków,  

w kwocie 700,00 zł do paragrafu 4210 między zadaniami.  

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny 

oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt. 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 2 w Jarocinie nr ZSP/0312/11/2014 w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Zmiany w planie spowodowane są większą kwotą wydatków na zapłatę zobowiązań z tytułu 

zużycia energii elektrycznej niż planowano.  

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny 

oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt. 5. 

Zarząd przyjął do wiadomości pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.485.2014.4  

w sprawie blokady wydatków.  

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przedmiotowa blokada nastąpiła zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki 

Społecznej i Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 roku nr PS-I.3111.99c.2014.9 w związku  

ze znacznym zmniejszeniem liczby osób, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami 

można przyznać świadczenie. Powyższa decyzja nie powoduje zmiany w poziomie planu 

dotacji na 2014 rok.  

 

Ad. pkt. 6 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2014 r. Wyjaśnił, że w uchwale znajdą się wszystkie zmiany 

zatwierdzone na dzisiejszym posiedzeniu, których może dokonywać Zarząd. 
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Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Członkowie Zarządu nie mieli pytań. Jednogłośnie w pięcioosobowym składzie podjęli 

uchwałę. 

 

Ad. pkt. 7. 

W sprawach bieżących: 

a) Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie zmieniający 

uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Jarocinie 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

W Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie, przyjętym  

na podstawie Uchwały Nr 355/2002 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia  

9 października 2002 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 7 uchyla się jednostkę redakcyjną oznaczoną numerem „2” o następującej treści: 

„W czasie nieobecności Dyrektora obowiązki kierowania Zarządem przechodzą na osobę 

Starszego specjalisty do spraw rozwoju sieci” i w to miejsce wprowadza się ust. 3 o treści 

następującej: 

„W czasie nieobecności Dyrektora wszelkie obowiązki związane z kierowaniem 

Zarządem, w tym także obowiązki związane z całością gospodarki finansowej 

Zarządu Dróg Powiatowych, wykonywane są przez Kierownika sekcji bieżącego 

utrzymania i ochrony dróg.”; 

2. w § 13 uchyla się wyrażenie o następującej treści: „Do zakresu działania Kierownika 

Sekcji bieżącego utrzymania i ochrony dróg i mostów należy w szczególności” i w to 

miejsce wprowadza wyrażenie o treści następującej: 

„Do zakresu działania Kierownika sekcji bieżącego utrzymania i ochrony dróg 

należy w szczególności”. 

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę. W głosowaniu wzięli udział wszyscy 

Członkowie Zarządu. 
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b) Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań powiatu 

jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizacje w 2015 r. zadań powiatu 

jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w zakresie: 

1) wspierania osób niepełnosprawnych, 

2) ochrony i promocji zdrowia, 

3) kultury, 

4) upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz sportu, 

5) organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej 

sportowo. 

Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 rozpocznie się po rozstrzygnięciu konkursu  

i zatwierdzeniu jego wyników przez Zarząd Powiatu w Jarocinie, a zakończy  

31 grudnia 2015 r. 

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie podjął uchwałę. W głosowaniu wzięli udział wszyscy 

Członkowie Zarządu. 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

Protokołowała  

Agnieszka Przymusińska 

 

Członkowie Zarządu 

1. B. Walczak  - Przew. Zarządu…………………… 

2. M. Szymczak  – Członek Zarządu…………………… 

3. M. Drzazga  – Członek Zarządu…………………….. 

4. T. Grobelny  – Członek Zarządu…………………… 

5. Z. Kuzdżał  – Członek Zarządu……………….……… 


