
Protokół Nr 11/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 29 stycznia 2015 r. przed sesją 

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 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. 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 Rozwoju nr R. 3026.1.2.2015.FK w sprawie zmian w 

planie finansowym na 2015 rok.  

4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego dotyczącego apelu 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rezygnacji z wykonania przejazdu drogowego 

nad drogą ekspresową S11 w km 345+425, co jest równoznaczne z rezygnacją  

z budowy wiaduktu drogowego WD-8 w ciągu drogi gminnej i dojazdów do tego 

wiaduktu. 

5. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w 

sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2015-2024. 

6. Zatwierdzenie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia budżetu powiatu na 2015 rok.  

7. Sprawy bieżące. 
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Ad. pkt. 3 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Rozwoju nr R. 3026.1.2.2015.FK  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok.  Pismo stanowi załącznik  nr 1 do 

protokołu.  

 

W związku z podjęciem w dniu 28 stycznia 2015 r. uchwały nr IV/35/2015 przez Radę 

Miejską w Jarocinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu w 

roku 2015 w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 

12 w Jarocinie”, Wydział zwraca się z prośbą o zwiększenie planu dochodów w dziale 600, 

rozdziale 60014, § 6300 z kwoty 800.000,00 zł d kwoty 950.000,00 zł, tj. o kwotę 

150.000,00 zł.  

 

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

oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt. 4 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

dotyczącego apelu Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rezygnacji z wykonania 

przejazdu drogowego nad drogą ekspresową S11 w km 345+425, co jest równoznaczne z 

rezygnacją z budowy wiaduktu drogowego WD-8 w ciągu drogi gminnej i dojazdów do 

tego wiaduktu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Rada Powiatu Jarocińskiego zwraca się z apelem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad o zaniechanie zamiaru rezygnacji z wykonania przejazdu drogowego nad drogą 

ekspresową S11 w km 345+425, co jest równoznaczne z rezygnacją z budowy wiaduktu 

drogowego WD-8 w ciągu drogi gminnej i dojazdów do tego wiaduktu.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zatwierdził projekt uchwały. 
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Ad. pkt. 5 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015-2024. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków zmianie ulega również Wieloletnia 

Prognoza Finansowa Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. W związku z powyższym 

przedkłada się jednolity tekst uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia WPF na 

lata 2015-2024. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały. 

 

 

Ad. pkt. 6 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie ustalenia budżetu powiatu na 2015 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w § 6300 o kwotę 150.000 zł w związku  

z podjęciem uchwały przez Radę Miejską w Jarocinie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

"Przebudowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie". 

 

Przeniesienie planu wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Jarocinie z § 4300 

do § 4430 w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na regulowanie opłat związanych  

z utrzymaniem nieruchomości;  

 

Przeniesienie między §§ w planie wydatków płacowych w Zarządzie Dróg Powiatowych  

w Jarocinie w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla likwidatora;  
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Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały. 

 

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……………….……… 


