
Protokół Nr 32/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 28 lipca 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 28 lipca 2015 r. został ustalony wcześniej przez 

p. Starostę. W obradach wzięło udział czterech Członków Zarządu zgodnie z listą obecności. 

Na posiedzeniu nieobecny był Wicestarosta Mikołaj Szymczak. Ponadto w posiedzeniu 

uczestniczyli: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

 

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich 

przybyłych.  

 

Ad. pkt. 2 

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad, zapytał, czy ktoś chce wnieść do niego 

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

bez uwag zatwierdził porządek obrad, przystąpiono zatem do jego realizacji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia 

służebności przesyłu na rzecz Energa- Operator Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 

4. Rozpatrzenie wniosku Pana Przemysława Maschke właściciela Kancelarii Radcy 

Prawnego Consiliaris w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 w budynku przy  

ul. Kościuszki 16. 

5. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Panienka w sprawie usunięcia krzewów przy 

drodze w miejscowości Panienka do Chwałkowa Kościelnego. 

6. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Panienka w sprawie budowy parkingu przy 

sklepie w miejscowości Panienka. 

7. Rozpatrzenie pisma mieszkańców wsi Panienka w sprawie budowy chodnika przy 

drodze powiatowej w miejscowości Panienka.  

8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr 

ZSS.413.1.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla dwóch 

uczennic. 



9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Jarocinie nr ZSP072/18/2015 w sprawie zaopiniowania wysokości stawek  

za wynajem sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, pracowni szkolnych oraz powierzchni 

użytkowej i reklamowej w budynkach ZSP nr 2 w Jarocinie. 

10. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach  

z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób nie będących nauczycielami do 

prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych. 

11. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

nr ZSP-B.302.14.2015.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.   

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

III/0303/28/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

13. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320. 

24.2015.ZT w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

14. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie 

Spółka z o.o. na wniosek L. Mazurka w sprawie środków na budowę lądowiska. 

15. Rozpatrzenie pisma Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB.-

BR.0014.14.2015.PA w sprawie zwrócenia się do Ministra Środowiska w Warszawie  

o uznanie norki amerykańskiej jako gatunku inwazyjnego. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podania do 

publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego.   

17. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie emisji 

obligacji komunalnych. 

18. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2024. 

19. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

20. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energa- Operator Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr1 do protokołu.  

 

Przedmiotem uchwały jest ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego, zapisanej w ewidencji wsi Bachorzew dz.nr 

316/5, na rzecz ENERGA- OPERATOR Spółka Akcyjna. Spółka uzasadnia potrzebę 

ustanowienia służebności przesyłu koniecznością posadowienia urządzeń 

elektroenergetycznych w postaci przyłącza kablowego niskiego napięcia do zasilania działki 

nr 316/2, na której budowana jest siedziba Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 4. 

Zarząd zapoznał się z pismem Pana Przemysława Maschke właściciela Kancelarii Radcy 

Prawnego Consiliaris w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 w budynku przy  

ul. Kościuszki 16. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Zarząd, po zapoznaniu się z pismem, zdecydował, aby Referat Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami przygotował informację, czy jest możliwość wyjęcia tego lokalu, na jaki 

okres, jaka jest proponowana stawka czynszu. W głosowaniu wzięło udział czterech 

Członków Zarządu (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał). 

 

Ad. pkt 5. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Mieszkańców Wsi Panienka w sprawie 

usunięcia krzewów przy drodze w miejscowości Panienka do Chwałkowa Kościelnego. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Mieszkańcy wsi Panienka zwrócili się z prośbą o usunięcie krzewów przy drodze  

z miejscowości Panienka do Chwałkowa Kościelnego, celem poprawy bezpieczeństwa 

uczestników drogi. 

 



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

zdecydował o przekazaniu wniosku do Referatu Dróg Powiatowych celem przeanalizowania 

sprawy. 

 

Ad. pkt 6. 

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

zapoznali się z wnioskiem mieszkańców wsi Panienka w sprawie ujęcia w budżecie 

Powiatu Jarocińskiego środków na budowę parkingu przy sklepie w miejscowości 

Panienka. Zarząd zdecydował o przekazaniu wniosku do Referatu Dróg Powiatowych  

w celu przeanalizowania stanu prawnego tego gruntu oraz możliwości budowy parkingu. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt 7. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Mieszkańców wsi Panienka i Bielejowo  

w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Panienka. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o ujęcie w budżecie Powiatu środków na budowę chodnika 

przy drodze powiatowej w miejscowości Panienka na odcinku od torów kolejowych do 

sklepu spożywczego. Wykonanie chodnika przyczyni się m.in. do poprawy bezpieczeństwa 

dzieci czekających przy drodze na autobus szkolny. 

 

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

o przekazaniu pisma do Referatu Dróg Powiatowych celem ustosunkowania się do prośby 

mieszkańców wsi Panienka i Bielejewo. 

 

Ad. pkt 8. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Jarocinie nr ZSS.413.1.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne 

dla dwóch uczennic.  

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Nauczanie indywidualne dotyczy uczennicy Karoliny Zalewskiej oraz Anny Golińskiej. 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przyznanie 10 h zajęć indywidualnych dla Karoliny 



Zalewskiej oraz 12 h zajęć indywidualnych dla Anny Golińskiej w okresie od 1 września 

2015 r. do 31 grudnia 2015 r.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla uczennic, w ramach budżetu 

szkoły. 

 

Ad. pkt 9. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zapoznał 

się oraz zatwierdził zaproponowane przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie wysokości stawek za wynajem sali 

gimnastycznej, sal lekcyjnych, pracowni szkolnych oraz powierzchni użytkowej  

i reklamowej w budynkach ZSP nr 2 w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. pkt 10.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób nie będących 

nauczycielami do prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych z przedmiotów 

zawodowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie: 

- Pani Justyny Mościpan do prowadzenia zajęć w szkole policealnej w zawodzie opiekunka 

dziecięca i opiekun medyczny, 

- Pana Andrzeja Giertycha do prowadzenia zajęć w technikum weterynarii, 

- Pana Andrzeja Abramczewskiego do prowadzenia zajęć w technikum weterynarii. 

 

Zbigniew Kuzdżał zaproponował, żeby zobowiązać w/w osoby, do ukończenia kurs 

pedagogiczny, w przypadku, jeżeli takiego kursu nie posiadają. 

 

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

jednogłośnie wyrazili zgodę na zatrudnienie zaproponowanych osób i uwzględnili 

propozycję Z. Kuzdżała.  



Ad. pkt. 11. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.302.14.2015.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przeniesienie środków w kwocie 7 280,00 zł na zakup 

materiałów i wyposażenia. Powyższa zmiana pozwoli na zakup akumlatorów do ciągnika 

oraz innych części zamiennych do naprawy sprzętu przekazanego przez ZDP.  

 

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

uwag, wyraził zgodę na przedłożone przesunięcia.  

 

Ad. pkt 12. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie 

nr DPS-III/0303/28/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

  

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego Domu o kwotę 32 714,00 zł 

w związku z podpisaniem porozumienia z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Jarocinie w sprawie przeniesienia pracownika MGOPS do Domu Pomocy 

Społecznej na stanowisko „Kierownika Działu Opiekuńczo- Terapeutycznego”. 

 

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

Z. Kuzdżał, nie wyraził zgody na zwiększenie plany jednostki. Zarząd zdecydował, że 

Dyrektor DPS ma realizować porozumienie w ramach posiadanego budżetu. 

 

Ad. pkt 13. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320. 

24.2015.ZT w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 820,00 zł oraz 

planu wydatków o kwotę 22 888,00 zł. Środki są potrzebne na wypłatę odprawy emerytalnej. 

 



Zarząd w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na 

wypłatę odprawy emerytalnej w ramach budżetu PUP. O ewentualnym zwiększeniu budżetu 

jednostki Zarząd zdecyduje w terminie późniejszym. 

 

Ad. pkt 14. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu zapoznali się z odpowiedzią Prezesa Szpitala 

Powiatowego w Jarocinie Spółka z o.o. na wniosek L. Mazurka w sprawie środków na 

budowę lądowiska. Odpowiedź zostanie przekazane do radnego Mazurka. 

Pismo i odpowiedź stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt 15. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr 

A-OB.-BR.0014.14.2015.PA w sprawie zwrócenia się do Ministra Środowiska  

w Warszawie o uznanie norki amerykańskiej jako gatunku inwazyjnego. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

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

jednogłośnie, pozytywnie rozpatrzyli pismo Komisji. Wniosek zostanie przesłany do 

Ministerstwa Środowiska. 

 

Ad. pkt 16. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Plan dochodów na dzień 30.06.2015 r. wynosił 67.922.828,59 zł i został zrealizowany 

w kwocie 35.243.291,84 zł, co stanowi 51,89 % wykonania planu. Plan wydatków w tym 

okresie wynosił 73.534.542,59 zł i został zrealizowany w kwocie 30.990.836,62 zł, co 

stanowi 42,14 % wykonania planu. Przychody na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 7.919.452,00 

zł natomiast został zrealizowany w kwocie 1.139.452,33 zł. Plan rozchodów na dzień 

30.06.2015 r. wynosił 2.307.738,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.495.500 zł i dotyczy 

spłat otrzymanych krajowych kredytów. W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 

2015 roku powiat jarociński wykonał dochody na kwotę 35.243.291,84 zł, natomiast wydatki 



na kwotę 30.990.836,62 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie 

4.252.455,22 zł. W II kwartale 2015 roku nie dokonano umorzenia niepodatkowych 

należności budżetowych.  

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 17. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie emisji 

obligacji komunalnych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchomienia 

emisji obligacji. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie 

deficytu budżetowego, wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 

latach 2015-2017. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość 

życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, 

zakreślając równocześnie granice, w których oferencji mogą przygotować swoje oferty.  

 

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

zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 18. i pkt 19. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-2024 

oraz projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 

2015 r. 

Projekty uchwały stanowią załącznik nr 16 i nr 17 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że uchwały są wynikiem planowanej przez Powiat Jarociński emisji 

obligacji. Ponadto w uchwale w sprawie zmiany budżetu powiatu zostały zawarte zmiany 

zatwierdzone przez Zarząd na poprzednim posiedzeniu. 

 



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

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził omówione projekty uchwał. 

 

Ad. pkt 20. 

W sprawach bieżących: 

a) Zarząd w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził 

propozycję odpowiedzi na wniosek radnego S. Martuzalsiego wystosowanego na sesji  

w dniu 07 lipca 2015 r. w sprawie łącznika drogi nr 11 i nr 12 w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

b) Członkowie Zarządu zapoznali się i jednogłośnie, w składzie Starosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdzili propozycję odpowiedzi na wniosek radnego  

W. Kwaśniewskiego wystosowanego na sesji w dniu 07 lipca 2015 r. w sprawie 

likwidacji Zarz ądu Dróg Powiatowych w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

c) Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania powiatu jarocińskiego na 

Walnym Zgromadzeniu Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Dodał, że proponuje się ustanowienie Pana Mikołaja Szymczaka - Wicestarostę 

pełnomocnikiem powiatu jarocińskiego na Walnych Zgromadzeniach Jarocińskiej 

Spółdzielni Socjalnej. Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do korzystania z wszelkich 

praw, jakie ustawa lub statut przyznaje członkowi spółdzielni w związku z uczestnictwem w 

Walnym Zgromadzeniu, w tym do wykonywania prawa głosu w imieniu powiatu 

jarocińskiego we wszystkich sprawach należących do właściwości Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielni. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na ustanowienie Mikołaja Szymczaka pełnomocnikiem do 

reprezentowania powiatu na Walnym Zgromadzeniu Jarocińskiej Spółdzielni Socjalnej  

i podjął uchwałę. 

 



 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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