
Protokół Nr 10/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 26 stycznia 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 26 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej 

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

z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

1.   Alicja Staniszewska  – Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami 

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 Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr OD-GN.3026.1.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym.  

4. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Policji o wsparcie finansowe  

na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego. 

5. Rozpatrzenie pisma oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej.  

6. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr OB-

R.0014.7.2015.PA w sprawie pisma Krystyny i Janusza Stróżyk.  

7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr OB-

R,.0014.8.2015.PA, aby uwzględnić kategorię „Zasłużony Rolnik Powiatu 

Jarocińskiego”. 
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8. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr FK.0320.6.2015.ZT w 

sprawie zmian w planie finansowym. 

9. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w 

Górze nr 032/3/2015 w sprawie zmian w planie finansowym.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale 22/14 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 29 grudnia 

2014 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie podania  

do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

12. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 3. 

Na posiedzenie Zarządu przybyła Alicja Staniszewska, z- ca Dyrektora Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami, która przedstawiła omówiła pismo  

nr OD-GN.3026.1.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym. Pismo stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Po zwiększeniu § 4430 o kwotę 300,00 zł, zostanie ona przeznaczona na regulowanie opłat 

związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego.  

 

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

oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

 Ponadto Pani Dyrektor zapytała czy nieruchomości należące do Powiatu Jarocińskiego 

znajdujące się na ul. Zacisznej zostaną wystawione na sprzedaż? 

 

Zarząd w wyniku dyskusji w niezmienionym składzie podjął decyzję, że zajmie się tym 

tematem po zakończeniu procesu likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych. 

 

Ad. pkt. 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Policji o wsparcie 

finansowe na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
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Komendant zwrócił się o wsparcie finansowe w kwocie 36.000 zł na dofinansowanie zakupu 

osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji  

w Jarocinie. Kwota 36.000 zł stanowić będzie około 50 % ceny pojazdu a pozostała kwota 

dofinansowana będzie ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.  

 

Zarząd w wyniku dyskusji w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz 

Z. Kuzdżał podjął decyzję, że ponowne rozpatrzenie wniosku będzie możliwe po analizie  

i rozliczeniu budżetu powiatu  jarocińskiego za rok 2014. 

  

Ad. pkt. 5. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej 

Straży Pożarnej. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jarocinie zwraca 

się z prośbą o pomoc finansową na zakup nagród dla dzieci i młodzieży, która bierze czynny 

udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał 

rozpatrzył wniosek pozytywnie i postanowił przyznać dofinansowanie w wysokości 500,00 

zł na zakup nagród.  

 

Ad. pkt. 6 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

nr OB-R.0014.7.2015.PA w sprawie pisma Krystyny i Janusza Stróżyk.  

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

W piśmie z dnia 10.12.2014 r. skierowanym do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Rady Powiatu Jarocińskiego Krystyna i Janusz Stróżyk podnoszą następujące kwestie: 

1. wskazują na niedopełnienie obowiązków i nierespektowanie zaleceń: 

a) Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie  

b) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
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jak się wydaje przez właścicieli działki budowlano-mieszkaniowej położonej w Jarocinie 

przy ul. Bałtyckiej 3. Wnioskodawcy zwracają się do Komisji (adresata pisma) o zajęcie 

stanowiska i wydanie opinii celem likwidacji działalności uciążliwej z ww. miejsca. 

2.  wskazują na bezczynność Starosty, Burmistrza i pracowników: p. Frydryszaka  

i p.Magnowskiego, nie precyzując w jakiej sprawie owa bezczynność występuje. 

Komisja przekazała pismo do Zarządu, albowiem uznała – jak się wydaje – że, nie może 

wypowiadać się w kwestii bezczynności pracowników i organów. Komisja nie jest też 

umocowana do zajęcia stanowiska i wydawania opinii celem likwidacji działalności 

uciążliwej z ul. Bałtyckiej 3. Krystyna i Janusz Stróżyk od Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego uzyskali w 2010 r. wyczerpującą odpowiedź. W piśmie z dnia 

15.04.2010 r. organ ten wskazał zainteresowanym, że uruchomienie opisanej działalności 

wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Poinformowano 

ich również, że organem właściwym w tym zakresie jest Burmistrz Jarocina. Natomiast 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w piśmie z dnia 25.11.2014 r. poinformował 

zainteresowanych, że ich pismo z dnia 18.11.2014 r. przekazał do Burmistrza Jarocina do 

załatwienia wg właściwości. W piśmie tego organu znajduje się informacja, że organ ten  

przedmiotem swego rozpoznania uczynił kwestię sposobu użytkowania obiektów 

budowlanych zabudowanych na nieruchomości położonej w Jarocinie przy ul. Bałtyckiej 3. 

W chwili obecnej nieznane są wnioski PINB w tym zakresie. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał w 

wyniku dyskusji stwierdził, że nie zachodzą przesłanki, by Zarząd zajmował stanowisko w 

sprawie i wydawał opinię w żądanym przez zainteresowanych zakresie. Krystyna i Janusz 

Stróżyk byli bowiem poinformowani przez wskazane organy o obowiązującym prawie  oraz 

o organach właściwych w sprawie. Zarząd nie jest organem właściwym w sprawie 

egzekwowania zaleceń (ich respektowania) Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Jarocinie jak i PINB. Nie można również zgodzić się z opinią o bezczynności 

Starosty i p. Sławomira Frydryszaka, skoro w ostatnich miesiącach zainteresowani otrzymali 

ze Starostwa Powiatowego w Jarocinie wiele odpowiedzi w interesujących ich materii. 
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Ad. pkt. 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

nr OB-R,.0014.8.2015.PA, aby uwzględnić kategorię „Zasłużony Rolnik Powiatu 

Jarocińskiego” w ramach przyznawania nagród Powiatu Jarocińskiego.  

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

W związku z obowiązującym regulaminem konkursu nominacje do poszczególnych kategorii 

zgłaszać można było do dnia 31 grudnia ubiegłego roku. Niemożliwym, zatem jest 

wprowadzenie dodatkowej kategorii w czasie obecnym bez zmiany obowiązującego 

zarządzenia w sprawie powołania kapituły i regulaminu konkursu.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązuje się do podjęcia stosownych działań – zmiana regulaminu 

konkursu, celem wprowadzenia dodatkowej kategorii mającej na celu wyróżnienie 

zasłużonych osób bądź instytucji związanych z działalnością rolniczą.  

 

Ad. pkt. 8. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

nr FK.0320.6.2015.ZT w sprawie zmian w planie finansowym. Pismo stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu. 

 

Konieczne jest dokonanie zmian w planie wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedstawione zmiany.  

 

Ad. pkt. 9. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny 

„Domostwo” w Górze nr 032/3/2015 w sprawie zmian w planie finansowym. Pismo 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Konieczne jest dokonanie zmian w planie wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  
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Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedstawione zmiany.  

 

Ad. pkt. 10. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie sprostowanie 

błędu pisarskiego w uchwale nr 22/14 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 29 grudnia 

2014 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 8 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w uchwale nr 22/14 Zarządu Powiatu w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2014 r.  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r. prostuje się następujący błąd pisarski: 

- w § 1 pkt 5 liczbę "80120" zastępuje się liczbą "80130". 

 

Członkowie Zarządu nie mieli pytań. Jednogłośnie w pięcioosobowym składzie podjęli 

uchwałę. 

 

Ad. pkt. 11. 

Skarbnik omówił projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie podania  

do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu bud żetu jednostki 

samorządu terytorialnego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Plan dochodów na dzień 31.12.2014 r. wynosił 66.102.477,91 zł i został zrealizowany 

w kwocie 65.962.780,59 zł, co stanowi 99,79 % wykonania planu. Plan wydatków na dzień 

31.12.2014 r. wynosił 70.024.296,91 zł i został zrealizowany w kwocie 68.634.832,97 zł, co 

stanowi 98,02 % wykonania planu. Plan przychodów na dzień 31.12.2014 r. wynosił 

5.981.966 zł natomiast został zrealizowany w kwocie 4.329.907 zł. Plan rozchodów na dzień 

31.12.2014 r. wynosił 2.060.147 zł i został zrealizowany w kwocie 2.060.147 zł i dotyczy 

spłat otrzymanych krajowych kredytów. W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 

2014 roku powiat jarociński wykonał dochody na kwotę 65.962.780,59 zł, natomiast wydatki 

na kwotę 68.634.832,97 zł. W związku z powyższym powstał deficyt w kwocie 2.672.052,38 

zł. Plan budżetu przewidywał deficyt w kwocie 3.921.819 zł. W IV kwartale 2014 roku nie 

dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych. 
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Członkowie Zarządu nie mieli pytań. Jednogłośnie w pięcioosobowym składzie podjęli 

uchwałę. 

 

Ad. pkt. 12. 

Nie było spraw bieżących. 

 

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……………….……… 


