
Protokół Nr 28/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 26 czerwca 2015 r.  

 

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

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

obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Teresa Fuczyło  - Główna księgowa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie 

2. Marlena Garsztka  - Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Jarocinie, 

3. Piotr Banaszak  - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych, 

4. Alicja Staniszewska - Główny Specjalista w Referacie Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

 

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 oraz P. Franczak, 

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, następnie przystąpiono do 

jego realizacji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 25/15 z posiedzenia w dniu 08.06.2015 r. oraz nr 26/15  

z posiedzenia w dn. 16.06.2015 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności nr PZ.730.5.2015 w sprawie przyznania dodatkowych środków 

finansowych na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności. 

5. Rozpatrzenie pisma Prezesa Spółki RBB Stal S.A. w sprawie zmiany projektu 

realizacji inwestycji drogowej przewidywanej na ul. Powstańców Wlkp. w Jarocinie 

pomiędzy ul. Niepodległości a ul. Brzozową. 



6. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Kotlin nr RGK.7212.12.2015 w sprawie 

dofinansowania budowy chodników w Woli Książęcej i Kotlinie. 

7. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Kotlin nr RG 0003.17.2015 w sprawie wykonania 

II etapu przebudowy drogi powiatowej Twardów- Kurcew. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie wyrażającej opinię  

w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych gminnych do kategorii dróg publicznych 

gminnych na terenie Jarocina. 

9. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r.   

10. Rozpatrzenie interpelacji radnego Walentego Kwaśniewskiego, wystosowaną na sesji 

w dniu 19 czerwca 2015 r. w sprawie podjęcia działań w celu zakazania 

przejeżdżania ciężkich pojazdów przez most w Lutyni. 

11. Rozpatrzenie wniosku radnych W. Kwaśniewskiego, L. Mazurka oraz  

S. Martuzalskiego, wystosowanego na sesji w dniu 19.06.2015 r. w sprawie budowy 

łącznika dróg krajowych nr 11 i nr 12. 

12. Rozpatrzenie pisma Pana Grzegorza Buchwalda właściciela firmy ALFI-BUD  

w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 6 w budynku przy ul. Kościuszki 16. 

13. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiany 

nieruchomości położonych w Jarocinie. 

14. Rozpatrzenie pisma Inspekcji Weterynaryjnej w Jarocinie znak PIW.224.1.2015  

w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Zaciszna 2. 

15. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-

NG.3026.7.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

16. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.10.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

17. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.11.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r 

18. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PZ-PT.0761.2.2015 w sprawie dofinansowania zakupu ciężkiego 

samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 6x6. 

19. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr OB-

OR.3026.7.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 



20. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Jarocinie. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Jarocinie. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych 

w Tarcach. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych 

w Tarcach. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Jarocinie. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych 

w Tarcach. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. 

28. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

porozumienia z Miastem Zielona Góra dotyczącego finansowania kształcenia 

uczniów klas wielozadaniowych prowadzonych przez Powiat Jarociński w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

29. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr OS.3026.23.2015.KK  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. 

31. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-

III/0303/23/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

32. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-

III/0303/22/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 



33. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 

183.2015.4 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Jarocinie na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu. 

34. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.311.2. 

4.2015.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

35. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.311.2. 

5.2015.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

nr ZSP/0312/3/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

37. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie nr 

P.P-P.330.21.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

38. Rozpatrzenie zapytania radnego Leszka Mazurka, wystosowane na sesji w dniu 

19.06.2015 r. w sprawie faktury nr 7/2013 i nr 8/2013. 

39. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr A-OB-

BR.0014.12.2015.PA w sprawie ponownego zwrócenia się do Prezesa Spółki Szpital 

Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. z pytaniem dotyczącym oddziału paliatywnego. 

40. Przyjęcie do budżetu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.127.2015.3 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2015 rok. 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu 

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok. 

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

budżetu powiatu na 2015 r. 

44. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2015 rok.  

45. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu 

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

46. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2015-2024. 



47. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

48. Zatwierdzenie bilansu skonsolidowanego powiatu jarocińskiego za 2014 r. 

49. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 25/15 z posiedzenia w dniu 08.06.2015 r. 

oraz nr 26/15 z posiedzenia w dn. 16.06.2015 r. 

 

Zarząd nie wniósł uwag do protokołów. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził ich treść.  

 

Ad. pkt 4. 

Na posiedzenie Zarządu została zaproszona Pani Marlena Garsztka, Przewodnicząca 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jarocinie, która omówiła 

pismo nr PZ.730.5.2015 w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych na 

działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Pismo stanowi załącznik nr1 do protokołu.  

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zwrócił się z prośbą o przyznanie 

kwoty 15 000,00 zł na zabezpieczenie środków na działalność bieżącą Zespołu w okresie 

letnim. Dodała, że Urzędzie Wojewódzkim trwają prace nad podziałem rezerwy celowej, ale 

środki zostaną przyznane w terminie późniejszym. Stąd prośba o zabezpieczenie ciągłości 

działalności w okresie letnim.  

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przyznanie kwoty 15 000,00 zł. 

 

Ad. pkt 5. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Prezesa Spółki RBB Stal S.A. w sprawie 

zmiany projektu realizacji inwestycji drogowej przewidywanej na ul. Powstańców 

Wlkp. w Jarocinie pomiędzy ul. Niepodległości a ul. Brzozową. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 



Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg 

Powiatowych w Jarocinie, który wyjaśnił, że Zarząd RBB Stal zwrócił się z prośbą o zmianę 

usytuowania tzw. ślimaka rozjazdowego i jego przesunięcie w kierunku Al. Niepodległości. 

Obecne usytuowanie ślimaka powoduje, że pod jego budowę zajęty zostanie pas gruntu, 

który Spółka planuje zakupić pod nową inwestycję tj. budowę nowej hali produkcyjnej. 

Powiat planując przebudowę ul. Powstańców Wlkp. zlecił zrobienie projektu uwzględniający 

potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż w przyszłości planowane 

jest przekazanie tej drogi do GDDKiA. Pan Banaszak dodał, że projekt przebudowy jest już 

gotowy i zapłacony, są dokonane uzgodnienia z GDDKiA, dlatego zaproponował, aby 

odpowiedzieć Zarządowi RBB, że trwają analizy z projektantami, czy wnioskowane zmiany 

będą możliwe do naniesienia.  

 

Wicestarosta dodał, aby w odpowiedzi zaznaczyć, że powiat poniósł wysokie koszty 

projektu, a przeprojektowanie to będzie kolejny wydatek, ponadto projekt został już 

uzgodniony z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał zgodził się z propozycją odpowiedzi przedstawioną przez P. Banaszaka  

i Wicestarostę.   

 

Ad. pkt 6. 

Pan Piotr Banaszak przedstawił propozycję odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Kotlin nr 

RGK.7212.12.2015 w sprawie dofinansowania budowy chodników w Woli Książęcej  

i Kotlinie.  

Pismo z propozycją odpowiedzi stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Kierownik wyjaśnił, że Wójt zwrócił się z prośbą o zawarci porozumienia na budowę 

chodników w Woli Książęcej oraz Kotlinie. Po przeanalizowaniu możliwości finansowych 

powiat może dofinansować realizację jednego zadania, dlatego Wójt miał wskazać, który 

chodnik jest priorytetowy. W swoim piśmie Wójt Paterczyk wskazał, że w pierwszej 

kolejności będzie budowany chodnik w Kotlinie, dlatego jest propozycja, aby Zarząd wyraził 

zgodę na realizację budowy chodnika w Kotlinie przy ul. Rymarkiewicza na odcinku od 

cmentarza do skrzyżowania z ul. Teodorowską. 

 



W wyniku dyskusji, Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał,  wyraził zgodę na dofinansowanie budowy chodnika w Kotlinie 

przy ul. Rymarkiewicza w kwocie 50 000,00 zł. 

 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wójta Gminy Kotlin nr RG 0003.17.2015  

w sprawie wykonania II etapu przebudowy drogi powiatowej Twardów- Kurcew.   

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Wójt Gminy Kotlin zwrócił się z prośbą o dofinansowanie dokończenia budowy drogi 

Twardów- Kurcew.  

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał jednogłośnie, zdecydował, że w obecnym budżecie powiatu nie ma środków na 

realizację tego zadania, ale zostanie ono uwzględnione przy projektowaniu budżetu na rok 

2016. 

 

Ad. pkt 8. 

Piotr Banaszak, kierownik Referatu Dróg przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w Jarocinie wyrażający opinię w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych gminnych do 

kategorii dróg publicznych gminnych na terenie Jarocina. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Gmina Jarocin zwróciła się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia niżej 

wymienionych dróg wewnętrznych gminnych do kategorii dróg publicznych gminnych:  

ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Św. Ducha, ul. NSZZ Solidarność, ul. Ks. 

Jerzego Popiełuszki, ul. Zagonowa, ul. Żniwna, ul. Siewna, ul. Dożynkowa, ul. Konwaliowa, 

ul. Stanisława Mikołajczyka. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, bez 

uwag, pozytywnie zaopiniował zaliczenie w/w dróg do kategorii dróg publicznych 

gminnych. 

 

 



Ad. pkt 9. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Dróg Powiatowych w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2015 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 5 200,00 zł z „zakupu usług wykonania ekspertyz, 

analiz i opinii” do par. 4300 „zakup usług pozostałych”, w celu wykonania przeglądów 

okresowych obiektów inżynierskich. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 10. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia interpelację radnego Walentego Kwaśniewskiego, 

wystosowaną na sesji w dniu 19 czerwca 2015 r. w sprawie podjęcia działań w celu 

zakazania przejeżdżania ciężkich pojazdów przez most w Lutyni. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, zdecydował o przekazaniu w/w interpelacji do zarządcy drogi 

gminnej oraz do Komendy Powiatowej policji w Jarocinie. 

 

Ad. pkt 11.  

Pan Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg, przedstawił propozycję odpowiedzi na 

wniosek radnych W. Kwaśniewskiego, L. Mazurka oraz S. Martuzalskiego, 

wystosowanego na sesji w dniu 19.06.2015 r. w sprawie budowy łącznika dróg 

krajowych nr 11 i nr 12. 

Pismo wraz z propozycją odpowiedzi stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

W wyniku dyskusji, Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził propozycję odpowiedzi przygotowaną przez Referat 

Dróg.      

 

 



*** 

Zbigniew Kuzdżał korzystając z obecności Pana Banaszaka złożył wniosek, by Referat Dróg 

przystąpił do opracowania dokumentacji na drogę Żerków- Parzew, aby w momencie 

uruchomienia środków unijnych można było złożyć wniosek. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał zgodził się z wnioskiem Z. Kuzdżała. 

 

Ad. pkt. 12 

Na posiedzenie Zarządu przybyła Pani Alicja Staniszewska, Główny specjalista w Referacie 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która przedstawiła pismo Pana Grzegorza 

Buchwalda właściciela firmy ALFI-BUD w sprawie najmu lokalu u żytkowego nr 6  

w budynku przy ul. Kościuszki 16. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Pan Grzegorz Buchwald zwrócił się z prośbą o wynajęcie od 1 lipca 2015 r. lokalu nr 6  

w budynku przy ul. Kościuszki 16, na okres 3 lat.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie wyraził zgodę na wynajęcie lokalu.  

 

Ad. pkt 13. 

Pani Alicja Staniszewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

  

Na nieruchomości położonej w Jarocinie oznaczonej jako działka nr 224/3, stanowiącej 

własność Powiatu Jarocińskiego, znajduje się droga zjazdowa wewnętrzna z ul. Sportowej do 

miejsc parkingowych urządzonych na przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Jarocin. 

Natomiast na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 493, 

stanowiącej własność Gminy Jarocin, w części usytuowana jest ul. Żerkowska stanowiąca 

drogę publiczną powiatową. Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się zamianę w/w 

nieruchomości między Powiatem Jarocińskim a Gminą Jarocin.  

 



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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 14. 

Alicja Staniszewska przedłożyła do rozpatrzenia pismo Inspekcji Weterynaryjnej  

w Jarocinie znak PIW.224.1.2015 w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości 

przy ul. Zaciszna 2. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Pani Staniszewska wyjaśniła, że z pisma które wpłynęło do starostwa wynika, iż Inspekcja 

Weterynaryjna prosi o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Zacisznej 2  

w Jarocinie, z przeznaczeniem pod przyszłą siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Jarocinie. Pani Staniszewska dodała, że z wcześniej prowadzonych rozmów z Panią 

Grażyną Tomaszewską- Powiatowym Lekarzem Weterynarii wynikało, że Inspekcja nie była 

zdecydowana co do tej nieruchomości. Zdaniem Pani Staniszewskiej należy wystosować 

pismo z prośbą o uszczegółowienie powyższej prośby. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał zgodził się z propozycją Pani Staniszewskiej.     

 

Ad. pkt 15. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.7.2015.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków z par. 4520 do par. 4210 w kwocie 

1 000,00 zł na zakup pojemników na odpady dla najemców lokali mieszkalnych w budynku 

przy ul. Długiej w Jarocinie. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

 



Ad. pkt 16. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.10.2015.FK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 par. 6050  

o kwotę 1 300 000,00 zł w związku z koniecznością wyposażenia Domu Pomocy Społecznej 

przy jednoczesnym wprowadzeniu do budżetu zadania pn. „Dostawa i montaż wyposażenia 

na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” oraz o kwotę 136 836,00 zł na dostawę i montaż 

windy osobowej w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania budynku socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej”. 

 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał jednogłośnie, wyrazili zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 17. 

Kolejne pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.11.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r dotyczyło zwiększenia planu dochodów o kwotę 

5 099 407,00 zł w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu 

pt. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Jarocinie wraz z wiaduktami” pomiędzy 

Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Jarocińskim. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył pismo Referatu Inwestycji. 

 

Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PZ-PT.0761.2.2015 w sprawie dofinansowania zakupu 

ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 6x6. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 



Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zwrócił się z prośbą  

o dofinansowanie w kwocie 22 600,00 zł zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- 

gaśniczego z napędem 6x6.   

 

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu samochodu. Środki 

będą pochodziły ze zwiększenia planu dochodów w rozdziale 70005, par. 2360. 

 

Ad. pkt 19. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr OB-OR.3026. 

7.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie przesunięć w ramach zadań w par. 4300 i par. 

4270. Zmiany się bilansują.  

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak 

oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone przesunięcia. 

 

Ad. pkt 20. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Proponuje się powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 Pani Renaty Ziółkowskiej ubiegającej się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego w składzie: 

1) Mirosław Drzazga-  przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący 

komisji, 

2) Barbara Milecka - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 

3) Witold Bierła – dyrektor szkoły, 

4) Anna Wągrocka-Piotrowska – ekspert, 

5) Michał Skoracki- ekspert. 



Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, zatwierdził skład Komisji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 21. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 Pani Urszuli Wyremblewskiej-Korzyniewskiej ubiegającej się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego w składzie: 

1) Mirosław Drzazga-  przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący 

komisji, 

2) Barbara Milecka- przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 

3) Marek Sobczak–dyrektor szkoły, 

4) Anna Wągrocka-Piotrowska – ekspert, 

5) Michał Skoracki- ekspert. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził skład Komisji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 22. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołania 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych  

w Tarcach. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Proponuje się powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla dla nauczycielki Zespołu Szkół 

Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach Pani Moniki Tokarskiej ubiegającej się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

1) Mirosław Drzazga-  przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący 

komisji, 

2) Barbara Milecka - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 



3) Sławomir Adamiak – dyrektor szkoły, 

4) Anna Wągrocka-Piotrowska – ekspert, 

5) Michał Skoracki- ekspert, 

6) Hanna Czerniak – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

 
Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził skład Komisji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół 

Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczycielki Zespołu Szkół Przyrodniczo-

Biznesowych w Tarcach Pani Joanny Grygiel ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego w składzie: 

1) Mirosław Drzazga-  przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący 

komisji, 

2) Barbara Milecka - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 

3) Sławomir Adamiak – dyrektor szkoły, 

4) Anna Wągrocka-Piotrowska – ekspert, 

5) Michał Skoracki- ekspert. 

 

Zarząd, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał zatwierdził skład Komisji oraz podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 24. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół 

Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 



Proponuje się powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie Pani Katarzyny Nowak ubiegającej się o awans                        

na stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

1) Mirosław Drzazga-  przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący 

komisji, 

2) Sławomir Wilak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 

3) Marek Sobczak – dyrektor szkoły, 

4) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

5) Edyta Raczak- ekspert. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził skład Komisji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 25. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół 

Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Proponuje się powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół 

Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach Pana Dawida Piróga ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego w składzie: 

1) Mirosław Drzazga-  przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący 

komisji, 

2) Sławomir Wilak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 

3) Sławomir Adamiak – dyrektor szkoły, 

4) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

5) Edyta Raczak- ekspert. 

 
 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził skład Komisji i podjął uchwałę. 

 

 



Ad. pkt 26. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół 

Specjalnych w Jarocinie.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych  

w Jarocinie Pani Moniki Przymusińskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego w składzie: 

1) Mirosław Drzazga-  przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący 

komisji, 

2) Sławomir Wilak - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 

3) Grzegorz Maćkowiak – dyrektor szkoły, 

4) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

5) Edyta Raczak- ekspert. 

 
 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał zatwierdził skład Komisji oraz podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 27. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie powołanie 

Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

Proponuje się powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół 

Specjalnych w Jarocinie Pana Adama Ermanowicza ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego w składzie: 

1) Mirosław Drzazga-  przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący 

komisji, 

2) Sławomir Wilak   - przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 

3) Grzegorz Maćkowiak – dyrektor szkoły, 

4) Anita Jesiołowska-Rygas – ekspert, 

5) Edyta Raczak- ekspert. 



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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził skład Komisji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 28. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie porozumienia z Miastem Zielona Góra dotyczącego 

finansowania kształcenia uczniów klas wielozadaniowych prowadzonych przez Powiat 

Jarociński w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Podjęcie powyższej uchwały jest konieczne do podpisania porozumienia z Zespołem Szkół  

i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze na finansowanie kształcenia uczniów 

klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze.  

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 29. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił pismo Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych nr OS.3026.23.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że przeniesienie środków w kwocie 4 320,00 zł z par. 4170 do par. 2320 jest 

konieczne z uwagi na realizację porozumienia z Powiatem Ostrowskim na badanie dzieci 

niewidzących, słabowidzących i niesłyszących z terenu powiatu jarocińskiego.  

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, bez uwag zatwierdził przedstawione zmiany w planie finansowym. 

 

Ad. pkt 30. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego DPS w Zakrzewie polega na uaktualnieniu  

i doprecyzowaniu zapisów regulaminu do obowiązujących przepisów ustawy o pomocy 

społecznej.  

 

Członkowie Zarządu, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, bez uwag podjęli przedłożony projekt uchwały.  

 

Ad. pkt 31. 

Starosta przedstawił do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Zakrzewie nr DPS-III/0303/23/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów z otrzymanych darowizn oraz 

wydatków o kwotę 2 660,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na XXVII Integrację. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedstawione zmiany.  

 

Ad. pkt 32.   

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Zakrzewie nr DPS-III/0303/22/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Z uwagi na otrzymanie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.183.2015.4  

w kwocie 62 878,00 zł, Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków  

w paragrafach określonych w piśmie DPS. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

 

 



Ad. pkt 33. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, przyjął do budżetu powiatu dotację od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.183.2015.4 z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego w Jarocinie na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu. Plan 

dotacji celowej został zwiększony w dziale 710, rozdział 71015, par. 2110 o kwotę  

32 000,00 zł.  

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Ad. pkt 34. 

Zarząd rozpatrzył pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.311.2. 

4.2015.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Zwiększenie budżetu o kwotę 32 000,00 zł Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Jarocinie jest związane z otrzymaniem dotacji od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.183.2015.4.  

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 35. 

Kolejne pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.311.2. 

5.2015.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. dotyczyło przesunięcia 

środków w łącznej kwocie 320,00 zł na szkolenia. 

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

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

P. Franczak, oraz Z. Kuzdżał pozytywnie rozpatrzył pismo PINB w Jarocinie. 

 

Ad. pkt 36. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2  

w Jarocinie nr ZSP/0312/3/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 



Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w kwocie 15 000,00 zł na zakup 

wyposażenia i materiałów. Zmiana w planie wydatków wynika z wyższych niż planowano 

kosztów dotyczących zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu 

pomieszczeń szkolnych oraz zużytych do wykonania stanowisk egzaminacyjnych  

i przeprowadzenia egzaminów zawodowych uczniów klas technikum i zasadniczej szkoły 

zawodowej. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 37. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Jarocinie nr P.P-P.330.21.2015 w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zwróciła się z prośbą o przesunięcie 

zaoszczędzonych środków w kwocie 19 400,00 zł na zakup pomocy do diagnozy i terapii 

dzieci słabo widzących i niewidomych oraz słabo słyszących i głuchych oraz 1 000,00 zł na 

opłacenie kosztów przesyłek zamawianych pomocy i ich instalację. 

 

Zarząd w pięcioosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał), bez uwag, pozytywnie rozpatrzył pismo Poradni. 

 

Ad. pkt 38. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał przyjął 

do wiadomości odpowiedź Prezesa Zarządu Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. na 

zapytania radnego Leszka Mazurka, wystosowane na sesji w dniu 19.06.2015 r.  

w sprawie faktury nr 7/2013 i nr 8/2013. Odpowiedź Prezesa zostanie przekazana 

radnemu. 

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

 

 



Ad. pkt 39. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zdecydowali o pozytywnie rozpatrzyli wniosek Komisji 

Zdrowia i Spraw Społecznych nr A-OB-BR.0014.12.2015.PA w sprawie ponownego 

zwrócenia się do Prezesa Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. z pytaniem 

dotyczącym oddziału paliatywnego. Wniosek Komisji zostanie przekazany do Prezesa. 

Pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Ad. pkt 40. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, przyjął 

do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.3  

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 801, rozdział 

80102 par. 2110 w kwocie 5 226,71 zł oraz w rozdziale 80111, par. 2110 w kwocie 

7 149,88 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

*** 

Z uwagi na przyznanie powyższej dotacji Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo 

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr ZSS.3101.10.2015. 

Pismo stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Środki w kwocie 12 254,07 zł zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w celu 

wyposażenia szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

*** 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr OS.3026.25.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 



Wydział zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 122,52 zł. 

Zmiany są związane z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie 

szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zgodnie z założeniami 

programu 1% dotacji przeznaczony jest na obsługę zadania i pozostaje do dyspozycji 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 

Zarząd bez uwag, w pięcioosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 41. 

Teresa Fuczyło, Główna księgowa omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w Jarocinie w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 19 czerwca 2015 r. uchwały  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie, bez uwag podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 42. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwał, którą należy podjąć w związku z podjęcie na sesji w dniu 19 czerwca 

br. uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

 

Zarząd bez uwag, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał podjął uchwałę.    

 

 

 



Ad. pkt 43. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Skarbnik omówił projekt uchwały. Wyjaśnił, że zmiany zawarte w uchwale zostały 

zatwierdzone przez Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie, bez pytań, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 44. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na 2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

 

Jest to uchwał proceduralna do podjętej w poprzednim punkcie uchwały w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2015 r. Zmiany w niej zawarte dotyczą m.in otrzymanych dotacji od 

Wojewody Wlkp. 

 

Zarząd jednogłośnie, bez pytań, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak 

oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 45. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

 

Zarząd bez uwag podjął uchwałę. W głosowaniu brali udział wszyscy Członkowie Zarządu. 



 

Ad. pkt 46. 

Teresa Fuczyło, Główna księgowa przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w uchwale zostały ujęte zmiany omówione i zatwierdzone przez Zarząd na 

poprzednim oraz obecnym posiedzeniu Zarządu. Ponadto objaśnienia przyjętych wartości 

stanowią załącznik do w/w projektu. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził projekt uchwały.  

 

Ad. pkt 47. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie zatwierdził omówiony przez Główną księgową Teresę Fuczyło projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 

Ad. pkt 48. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał zatwierdzili omówiony przez Teresę Fuczyło- Główną księgową bilans 

skonsolidowany powiatu jarocińskiego za 2014 r. 

 

Ad. pkt 49. 

W sprawach bieżących: 

1) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty nr F.042.1.13.2015.B.K.  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

 

Konieczne jest dokonanie zmian w planie wydatków Projektu „Kompleksowy Program 

Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego”. 



Przesunięcia na kwotę 3,00 zł dokonuje się ze względu na konieczność umniejszenia „7”  

i przeniesienie ich na „9”. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedstawione zmiany. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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