
Protokół Nr 20/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 08 kwietnia 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 08 kwietnia 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, 

3. Dariusz Giza  - Przedstawiciel firmy ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. 

 

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. Zapoznanie się z propozycją wykonania analizy sposobów poprawy relacji 

wynikających z art. 242-244 UoFP w celu zwiększenia potencjału inwestycyjnego 

Powiatu Jarocińskiego przez firmę ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą  

w Poznaniu. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie upoważnienia 

do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych. 

5. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Dariusz Giza, Przedstawiciel firmy ProPOLIS 

Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, który przedstawił ofertę na wykonania analizy 

sposobów poprawy relacji wynikających z art. 242-244 UoFP w celu zwiększenia 



potencjału inwestycyjnego Powiatu Jarocińskiego. Podczas spotkania Pan Giza przedstawił 

profil działalności firmy, jednostki samorządów, z którymi firma współpracowała bądź nadal 

współpracuje oraz zakres prac, jakie pracownicy firmy wykonają dla Powiatu. Powyższa 

analiza będzie zawierała takie elementy jak: Gospodarka finansowa Powiatu w latach 2010-

2014 (wykonanie budżetu Powiatu w latach 2010-2014, dochody i wydatki w tych latach, 

analiza wzajemnych relacji między dochodami a wydatkami, wolne środki finansowe  

w latach 2010-2014), projekcje finansowe na lata 2015-2020 (m.in. prognoza dochodów oraz 

wydatków czy przedstawienie źródeł pokrycia deficytów/przeznaczenia nadwyżek) oraz 

analiza scenariuszowa - z uwzględnieniem zachowania prawidłowych relacji wynikających  

z art. 242-244 obowiązującej ustawy o finansach publicznych poprzez wyszczególnienie. 

Wynagrodzenie za wykonanie takiej analizy to kwota 14 145,00 zł brutto. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na wykonanie analizy przedstawionej analizy przez firmę 

ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Środki w wysokości 14 145,00 zł 

zostaną zabezpieczone z rezerwy ogólnej. 

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy  

o drogach publicznych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Wyjaśnił, że z uwagi na likwidację Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie oraz utworzenie 

Referatu Dróg Powiatowych jest potrzeba upoważnienia osoby do załatwiania w imieniu 

Zarządu Powiatu wszystkich spraw należących do zarządcy drogi, wynikających z ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i przepisów wykonawczych oraz z innych 

przepisów, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Jest 

propozycja, aby takie upoważnienie przekazać Panu Wiesławowi Ratajczakowi- Inspektorowi 

w Wydziale Rozwoju, Referacie Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na upoważnienie W. Ratajczaka i podjął uchwałę.  

 



Ad. pkt 5. 

W sprawach bieżących: 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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