
Protokół Nr 37/15

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie

w dniu 19 października 2015 r. 

Termin  posiedzenia  Zarządu  na  dzień  19  października  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. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu,

2. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu,

3. Grzegorz Fengler - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie,

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

Nieruchomościami,

5. Piotr Banaszak - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych,

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,  M.  Drzazga,  P.  Franczak  oraz  

Z.  Kuzdżał,  jednogłośnie,  bez  uwag  zatwierdził  przedłożony  porządek  obrad,  następnie

przystąpiono do jego realizacji: 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie  protokołu  nr  35/15  z  posiedzenia  w dniu  28.09.2015 r.  oraz  nr  36/15  

z posiedzenia w dniu 05.10.2015 r.

4. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w  sprawie

zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia

wykazu nieruchomości położonej  w Jarocinie przeznaczonej do oddania w najem  

w drodze bezprzetargowej.



6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia

wykazu  nieruchomości  położonej  w  Jarocinie  przeznaczonej  do  zbycia  w  drodze

bezprzetargowej.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia

wykazu nieruchomości położonej  w Jarocinie przeznaczonej do oddania w najem  

w trybie bezprzetargowym.

8. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia

zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej

w Jarocinie.

9. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia

zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność

Powiatu Jarocińskiego.

10. Rozpatrzenie  wniosku  Pana  Janusza  Bogatko  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na

wymianę na własny koszt drzwi wejściowych do lokalu nr 8 w miejscowości Poręba

32.

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

NG.3026.13.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

12. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia

zgody  na  powierzenie  Gminie  Jarocin  zadania  publicznego-  zarządzania

przystankami  komunikacyjnymi  zlokalizowanymi  w  ciągu  dróg  powiatowych  

w granicach administracyjnych Gminy Jarocin.

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

finansowym na 2015 r. (50 000)

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

finansowym na 2015 r.

15. Rozpatrzenie  pisma Referatu Inwestycji  nr R-PI.042.1.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r.

16. Rozpatrzenie  pisma  Referatu  Organizacyjnego  i  Bezpieczeństwa  nr  A-

OB.3026.15.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

17. Rozpatrzenie pisma Referatu Komunikacji nr RK.3020.8.2015.KP w sprawie zmian

w planie finansowym na 2015 r.

18. Rozpatrzenie  pisma  Biura  Promocji  nr  A-PR.3026.6.2015.ZP  w  sprawie  zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 



19. Zatwierdzenie  projektu uchwały  Rady Powiatu  Jarocińskiego w sprawie  przyjęcia

programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami

wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  

i o wolontariacie na 2016 rok.

20. Zatwierdzenie  projektu uchwały  Rady Powiatu  Jarocińskiego w sprawie  przyjęcia

„Programu  opieki  nad  zabytkami  Powiatu  Jarocińskiego  na  lata  2016-2019”.

(Program oddzielne materiały).

21. Przyjęcie  do  wiadomości  pisma  MS  Pharma  Sp.  z  o.o.  w  sprawie  zmiany

harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Jarocina. 

22. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.37.2015.KK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

23. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4372.4.2015.KK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

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

III/0303/41/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

25. Rozpatrzenie  wniosku  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  1  

w Jarocinie nr GK.3121.15.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

26. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie

nr P.P-P.330.31.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

27. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr ZSS.3101.

12.2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

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

nr ZSP-B.302.16.2015.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

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

381.2015.8  na  finansowanie  działalności  zespołów  do  spraw  orzekania  

o niepełnosprawności.

30. Rozpatrzenie  pisma  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  nr

FN.3011.41.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

31. Rozpatrzenie  pisma  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  nr

FN.3011.42.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

32. Zatwierdzenie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Jarocińskiego  Apel  Rady Powiatu

Jarocińskiego o przywrócenie linii kolejowej na trasie Krotoszyn- Jarocin- Września-

Gniezno.



33. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w  sprawie  zmian

budżetu powiatu na 2015 r.

34. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w sprawie  zmiany

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok.

35. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata  2015-

2028.

36. Zatwierdzenie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Jarocińskiego  w  sprawie  zmian

budżetu powiatu na 2015 r.

37. Rozpatrzenie  wniosku  Stowarzyszenia  Gmin  i  Powiatów  Wielkopolski  nr

SGiPW/210/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 r. na organizację

XX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.

38. Rozpatrzenie wniosku Sołtysa wsi Magnuszewice w sprawie wybudowania chodnika

przy drodze powiatowej.

39. Rozpatrzenie wniosku Sołectwa Sławoszew w sprawie ujęcia w budżecie powiatu na

2016 r. inwestycji drogowych na terenie Sołectwa Sławoszew. 

40. Sprawy bieżące.

Ad. pkt 3.

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 35/15 z posiedzenia w dniu 28.09.2015 r.

oraz nr 36/15 z posiedzenia w dniu 05.10.2015 r. Zapytał, czy są uwagi do protokołów?

Zarząd  nie  wniósł  uwag  do  protokołu.  Jednogłośnie,  w  składzie  Starosta,  M.  Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził ich treść. 

Ad. pkt 4.

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Grzegorz Fengler, który przedstawił projekt

uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Wyjaśnił,  że  Urząd  Pracy  prosi  o  podjęcie  uchwały  zatwierdzającej  projekt

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja zawodowa osób

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie jarocińskim”, w ramach Wielkopolskiego



Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata  2014-2020.  Realizacja  projektu  jest

przewidziana do stycznia 2016 r., a kwota dofinansowania ma wynieść od 339 338,00 zł.  

Powyższą uchwałą Zarząd udziela pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy

w zakresie przygotowywania, składania i podpisywania wniosku o dofinansowanie projektu,

podpisywania umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy Poznaniu,

do dysponowania i wydatkowania przekazanych środków oraz do rozliczania otrzymanego

dofinansowania,  zaciągania  zobowiązań  wynikających  z  realizacji  projektu,  zawierania

umów cywilnoprawnych,  a także do składania innych oświadczeń związanych z wdrożeniem

i realizacją projektu.

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

zatwierdzi projekt i podjął uchwałę.

Ad. pkt 5.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  położonej  w  Jarocinie  przeznaczonej  

do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Alicja  Staniszewska,  Główny  Specjalista  w  Referacie  Geodezji  i  Gospodarki

Nieruchomościami wyjaśniła, że uchwała dotyczy nieruchomości przy ul. Zacisznej 1,, którą

przeznacza się do oddania w najem na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Terapii Uzależnień

w Jarocinie.  Z uwagi  na podjęcie  przez Radę Powiatu  Jarocińskiego uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Jarocińskiego,  teraz  należy  podać  do

publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.  

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę.  

Ad. pkt 6.

Panie Alicja Staniszewska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Jarocinie przeznaczonej do

zbycia w drodze bezprzetargowej. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Uchwała  dotyczy  nieruchomości  położonej  w Jarocinie  przy  ul.  Batorego  dz.  nr  714/8  

o  powierzchni  0.0030  ha.  Cena  brutto  została  ustalona  w  wysokości  3 904,02  zł.

Nieruchomość  przeznacza  się  do  zbycia  w  trybie  bezprzetargowym,  na  polepszenie

warunków nieruchomości  przyległej,  oznaczonej  jako dz.  nr  714/5,  nr  714/6  i  nr  714/7,

stanowiące własność osób fizycznych.

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

uwag, podjął uchwałę.  

Ad. pkt 7.

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli  projekt uchwały Zarządu Powiatu

Jarocińskiego  w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  położonej  w  Jarocinie

przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Podaje  się  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  zabudowanej  garażem

murowanym,  przeznaczonej  do  oddania  w  najem  na  czas  nieoznaczony  w  trybie

bezprzetargowym  na  rzecz  jednego  z  najemców  lokalu  mieszkalnego  usytuowanego  

w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości w Porębie 32.

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę.

Ad. pkt 8.

Alicja Staniszewska omówiła  projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie

wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej

położonej w Jarocinie.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Wyjaśniła,  że  przedmiotem  uchwały  jest  nieruchomość  niezabudowana,  położona  

w Jarocinie, obręb Bogusław- Przemysłowe, oznaczona jako działka nr 281/4 o powierzchni

0.0487 ha.  Proponuje się  zbycie  w/w nieruchomości  w drodze bezprzetargowej,  na rzecz



właścicieli nieruchomości przyległej, na poprawienie warunków zagospodarowania działek

nr 281/1, nr 2027/98, nr 2027/53 i nr 2027/97, stanowiących ich własność.

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

zatwierdził projekt uchwąły.

Ad. pkt 9.

Zarząd rozpatrzył  projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia

zgody  na  wydzierżawienie  w  drodze  przetargu  nieruchomości  stanowiącej  własność

Powiatu Jarocińskiego.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Pani  Alicja  Staniszewska wyjaśniła,  że  zgodnie  z  wcześniejszą  decyzją  Zarządu  został

przygotowany projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze

przetargu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. Jest to nieruchomość

położona  w Kotlinie  oznaczonej  jako działka  110/1  o  powierzchni  1.5853  ha,  na  której

usytuowany  jest  staw.  Dodała,  że  zgodnie  z  sugestią  kontaktowała  się  z  Prezesem Koła

Wędkarskiego w Kotlinie, który potwierdził zainteresowanie wydzierżawieniem tego stawu,

ale  za  kwotę  niższą  niż  obecnie.  Obecnie  roczny  czynsz  brutto  wynosił  2 706,00  zł.

Poinformowała  również,  że  kontaktował  się  z  nią  przedstawiciel  grupy osób fizycznych,

którzy  byliby  zainteresowani  wydzierżawieniem  stawu,  ale  w  tym  przypadku  może  być

problem z zawarciem umowy, chyba że wyznaczą przedstawiciela, który podpisze umowę

 i będzie odpowiedzialny za jej realizację.   

Członek Zarządu Mirosław Drzazga zapytał, czy jest prawna możliwość wydzierżawić Kołu

staw bez ogłaszania przetargu?

Pani  Alicja Staniszewska wyjaśniła, że ustawa o samorządzie powiatowym dopuszcza taką

możliwość, ponieważ majątkiem powiatu gospodaruje Zarząd Powiatu. 

Wobec powyższego Członek Zarządu Mirosław Drzazga zaproponował, aby Starosta spotkał

się  z  przedstawicielami  Koła  Wędkarskiego  w  Kotlinie  i  porozmawia  w  przedmiotowej

sprawie. Jeżeli rozmowy nie przyniosą efektów, Zarząd na kolejnym posiedzeniu, rozpatrzy

powyższą uchwałę.



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

się z propozycją Mirosława Drzazgi. Zarząd nie zatwierdził przedłożonego projektu uchwały.

Ad. pkt 10.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Pana Janusza Bogatko w sprawie wyrażenia

zgody na wymianę na własny koszt drzwi wejściowych do lokalu nr 8 w miejscowości

Poręba 32.

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pan Janusz  Bogatko jest  najemcą  lokalu  mieszkalnego  nr  8  w Porębie  32.  Zwrócił  się  

z  prośbą  o  wyrażenie  zgody  na  wymianę  drzwi  wejściowych,  ze  względu  na  zły  stan.

Najemca zobowiązał się do wymiany drzwi na własny koszt.

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na wymianę drzwi.

Ad. pkt 11. 

Pani  Alicja  Staniszewska przedstawiła  pismo  Referatu  Geodezji  i  Gospodarki

Nieruchomościami  nr  R-GN-NG.3026.13.2015.ZM  w  sprawie  zmian  w  planie

finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Wyjaśniła,  że  oszczędności  z  poszczególnych  paragrafów,  na  łączną  kwotę  7 766,00  zł

proponuje przesunąć do paragrafu 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych 

z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

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

jednogłośnie wyrazili zgodę na przedłożone zmiany.

***

Korzystając  z  obecności  Pani  Alicja  Staniszewska przedstawiła  projekt  uchwały  Rady

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Jarocinie.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.



Wyjaśniła,  że w piątek 16 października wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopolskiego  

w  sprawie  zamiany  nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  

w  Jarocinie  przy  ul.  Rynek  9/11,  będącej  w  użytkowaniu  wieczystym  BZ  WBK  S.A  

z  siedzibą  we  Wrocławiu  w  zamian  za  nieruchomość  stanowiącą  własność  Powiatu

Jarocińskiego, położoną w Jarocinie przy ul. Zacisznej w celu przekazania jej Powiatowej

Inspekcji Weterynaryjnej w Jarocinie. Po przeanalizowaniu wniosku oraz po zapoznaniu się

ze  stanowiskiem  Wielkopolskiego  Wojewódzkiego  Lekarza  Weterynarii  w  Poznaniu,

Wojewoda Wielkopolski wstępnie, pozytywnie ustosunkował się do przedmiotowej zamiany.

Wobec powyższego Wojewoda poprosił o przedłożenie stosownej uchwały Rady Powiatu

Jarocińskiego  oraz  dokumentów  pozwalających  na  określenie  wartości  zamiennych

nieruchomości, celem prowadzenia dalszego postępowania.

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożony projekt uchwały.

Ad. pkt. 12.

Na  posiedzenie  Zarządu  został  zaproszony  Piotr  Banaszak,  Kierownik  Referatu  Dróg

Powiatowych w Jarocinie, który przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  powierzenie  Gminie  Jarocin  zadania  publicznego-

zarządzania  przystankami  komunikacyjnymi  zlokalizowanymi  w  ciągu  dróg

powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jarocin.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Piotr  Banaszak wyjaśnił,  że  przekazanie  tego  zadania  nastąpi  na  mocy  porozumienia,  

w którym zostaną zawarte szczegółowe zasady dot. zarządzania przystankami.  

Członek  Zarządu  Zbigniew  Kuzdżał poprosił,  aby  przed  podpisaniem  Referat  Dróg

Powiatowych przedstawił Zarządowi projekt porozumienia z Gminą Jarocin. 

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

zatwierdził przedłożony projekt uchwały.



Ad. pkt 13.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli  pismo Referatu Dróg Powiatowych w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Referat Dróg zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w kwocie 50 000,00 zł z zadania

„Przebudowa drogi powiatowej Brzostów- Panienka- granica powiatu”, na nowo tworzone

zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Hilarów- Wola Książęca”.

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

zgodę na proponowane przesunięcia.   

Ad. pkt 14.

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Dróg Powiatowych 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Referat Dróg zwrócił się z prośbą o zmniejszenie o kwotę 147 900,00 zł zadania „remont

dróg” i utworzenie na tę kwotę zadania „naprawa przełomów” oraz o przesunięcie kwoty

500,00 zł z zadania „koszenie poboczy i wycinka krzewów” na „inne zadania”. 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził zaproponowane zmiany. 

***

Piotr  Banaszak poinformował  Członków Zarządu,  że  samochód,  który  był  w dyspozycji

Referatu Dróg Powiatowych nie otrzymał przeglądu, ze względu na zły stan i nadaje się do

kasacji. W związku z powyższym Kierownik przeanalizował ofertę rynku samochodowego 

i przedstawił propozycję samochodu z bogatym wyposażeniem oraz miejscowym serwisem

od lokalny dealer Auto- Dutkiewicz. Jest to Fiat Qubo. 

Zarząd zdecydował, że na bieżąco będzie analizował tę sprawę.



Ad. pkt 15.

Starosta przedłożył  do rozpatrzenia  pismo Referatu Inwestycji  nr R-PI.042.1.2015.FK  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Po  dokonanej  analizie  wydatków  za  okres  od  01.01.2015  r.  do  09.10.2015  r.  oraz  po

obliczeniu jakie koszty zostaną poniesione do końca 2015 r. Lokalny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Jarocinie dokonał zmian we Wniosku o przyznanie dotacji celowej

a rok 2015. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w planie finansowym

LPIFE w zakresie delegacji służbowych oraz działań promocyjnych Punktu.

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

zgodę na proponowane zmiany w planie finansowym.

Ad. pkt 16.

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Organizacyjnego  

i  Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.15.2015.FA w sprawie zmian w planie  finansowym  

na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Referat  Organizacyjny  prosi  o  przesunięcia  środków  między  paragrafami  i  zadaniami,  

w ramach posiadanego budżetu na łączną kwotę 66 302,00 zł.

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

się na zaproponowane przesunięcia.

Ad. pkt 17.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia  pismo Referatu Komunikacji nr RK.3020.8.2015.KP

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Kierownik zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów w par. 0490 o kwotę 9 000,00

zł a wydatków w par. 4300 o kwotę 8 000,00 zł. Zmiany wynikają z większej ilości zdarzeń

na drodze wymagających usuwania pojazdów. 



Skarbnik zaproponował,  aby  zwiększyć  plan  dochodów  i  wydatków  po  równo,  czyli  

o 8 000,00 zł każdy.

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

się z propozycją Skarbnika i wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów o 8 000,00 zł  

i wydatków o 8 000,00 zł.

 

Ad. pkt 18.

Zarząd  rozpatrzył  pismo Biura  Promocji  nr  A-PR.3026.6.2015.ZP w sprawie  zmian  

w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Biuro Promocji  zwróciło się z prośbą o zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4300  

o  kwotę  10 000,00  zł.  Dodatkowe środki  zostaną  przeznaczone  na  produkcję  reportażu  

o  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Kotlinie.  Reportaż  zostanie  wyemitowany  w  telewizji

kablowej Pro-Art. s.c., co pozwoli na dotarcie z informacją o największej inwestycji Powiatu

Jarocińskiego do mieszkańców innych powiatów. 

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

wyraził zgodę na zwiększenie planu Biura Promocji na powyższy cel.

Ad. pkt 19.

Członkowie  Zarządu  zapoznali  się  i  zatwierdzili  projekt  uchwały  Rady  Powiatu

Jarocińskiego  w  sprawie  przyjęcia  programu  współpracy  z  organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przyjmując  roczny  program  współpracy,  Rada  Powiatu  Jarocińskiego  deklaruje  wolę

kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża

chęć realizacji swoich zadań ustawowych we współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i  innymi  podmiotami.  Program  został  poddany  pod  konsultacje  społeczne  i  uzyskał

pozytywną opinię Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 



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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

Ad. pkt 20.

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

uwag,  zatwierdził  projekt  uchwały  Rady Powiatu  Jarocińskiego w sprawie  przyjęcia

„Programu opieki nad zabytkami Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2019”. Program

otrzymał pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. pkt 21.

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

zatwierdzili zmiany w harmonogramie dyżurów aptek ogólnopolskich na terenie miasta

Jarocina. W dniach 23 do 29 listopada 2015 r. dyżur  będzie pełnić Apteka „Stylowa 2”

mieszcząca się w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej 51. Pierwotnie w tym terminie obowiązek

pełnienia  dyżuru  miała  zlikwidowana  Apteka  „Stylowa”,  mieszcząca  się  przy  ul.

Paderewskiego 3A.

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. pkt 22.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  pismo  Wydziału  Oświaty  i  Spraw  Społecznych  

nr O.3026.37.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w kwocie 11 608,00 zł do par.

2540, z przeznaczeniem na dotacje do szkół niepublicznych zawodowych o uprawnieniach

szkół publicznych.

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany.

Ad. pkt 23.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  pismo  Wydziału  Oświaty  i  Spraw  Społecznych  

nr O.4372.4.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 



Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Zmiany  dotyczą  przesunięcia  środków  z  rozdziału  80195  par.  4010  do  poszczególnych

placówek, jako „Nagrody Starosty Powiatu Jarocińskiego” dla nauczycieli.

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedmiotowe zmiany.

Ad. pkt 24.

Zarząd  rozpatrzył  pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  w Zakrzewie  nr  DPS-

III/0303/41/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Dyrektor  zwrócił  się  z  prośbą  o  przesunięcie  kwoty 2 000,00 zł  z  „opłat  z  tytułu  usług

telekomunikacyjnych”  na  „zakup  leków  i  materiałów  medycznych”.  Ponadto  poprosił  

o przeniesienie kwoty 20 000,00 zł par. 4340 „Zakup usług remontowo- konserwatorskich”

do  par.  6060  „Wydatki  na  zakupy  inwestycyjne”,  celem  zakupu  maszyny  szorująco-

zbierającej do sprzątania pomieszczeń i Maszyny do rozdrabniania mięsa.

Członek  Zarządu  Mirosław  Drzazga zaproponował,  aby  wyrazić  zgodę  na  przesunięcia  

w kwocie  2 000,00 zł,  natomiast  środki  w kwocie  20 000,00 zł  przesunąć  nie  na  zakup

maszyn, ale na wynagrodzenia, gdzie DSP wykazuje braki.

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

zgodził się z propozycją M. Drzazgi i wyraził zgodę na przesunięcie środków z par. 4360 do

par. 4230 w kwocie 2 000,00 zł. 

Ad. pkt 25.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr

1 w Jarocinie nr GK.3121.15.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu.



Dyrektor  zwrócił  się  z  prośbą  o  zwiększenie  planu  dochodów  o  kwotę  10 620,00  zł  

i  przeznaczenie  tych  środków  na  uzupełnienie  planu  w  paragrafie  4300  zakup  usług

pozostałych o kwotę 8 620,00 zł oraz paragrafu 4410 na delegacje w wysokości 2 000,00 zł.

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany.

Ad. pkt 26.

W  kolejnym  punkcie  Członkowie  Zarządu  rozpatrzyli  pismo  Dyrektora  Poradni

Psychologiczno-  Pedagogicznej  w  Jarocinie  nr  P.P-P.330.31.2015  w sprawie  zmian  

w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Dyrekcja  Poradni  prosi  o  przesunięcie  zaoszczędzonych  środków w kwocie  1 000,00 zł  

z  zakupu  energii,  na  wykonanie  dodatkowych  szaf  oraz  montaż  zamków,  w  celu

dostosowania  placówki  do  przepisów  dotyczących  ochrony  danych  osobowych.  Kolejna

zmiana  dotyczy  przeniesienia  kwoty  1 250,00  zł  do  par.  4700  na  szkolenia  z  zakresu

diagnozy i pomocy dzieciom z FAS i FASD oraz kurs języka migowego dla surdopedagoga.

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone zmiany.

Ad. pkt 27.

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr ZSS.3101.

12.2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie oszczędności w kwocie 350,00 zł na badania

okresowe  pracowników  oraz  szkolenie  pracownika  administracji.  Ponadto  po

przeanalizowaniu  zapotrzebowania  na formy doskonalenia  nauczycieli,  środki  finansowe  

w rozdziale 80146, w łącznej kwocie 5 100,00 zł proponuje się przeznaczyć na szkolenie  

z zakresu superwizji, komunikacji wspomagającej i alternatywnej- AAC oraz szkolenia rady

pedagogicznej.



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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane przesunięcia.

Ad. pkt 28.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  pismo  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Przyrodniczo-

Biznesowych  w  Tarcach  nr  ZSP-B.302.16.2015.KD  w  sprawie  zmian  w  planie

finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Dyrektor  zwrócił  się  z  prośbą  o  przesunięcie  kwoty  2 000,00  zł  na  przeprowadzenie

szkolenia związanego z obsługą programu komputerowego PROGMAN, następnie poprosił 

o  przesunięcie  zaoszczędzonych  środków w kwocie  10 620,00 zł  na  zakup  wyposażenia

boiska w zestaw urządzeń do gimnastyki i ćwiczeń ruchowych, dla uczniów ze specjalnymi

potrzebami, którzy zwolnieni są z gier zespołowych oraz forsownych ćwiczeń fizycznych.

Poprosił także o przeznaczenie oszczędności w kwocie 4 000,00 zł na przebudowę schodów

znajdujących się przy sali gimnastycznej.

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

Z. Kuzdżał), wyraził zgodę na zaproponowane zmiany.

Ad. pkt 29.

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

powiatu  dotację  od  Wojewody  Wielkopolskiego  nr  FB-I.3111.381.2015.8  na

finansowanie  działalności  zespołów  do  spraw  orzekania  o  niepełnosprawności.  Plan

dotacji  celowej  został  zwiększony  w  dziale  853,  rozdział  85321,  par.  2110  o  kwotę

9 050,00 zł.

Pisma stanowią załącznik nr 27 do protokołu.

Ad. pkt 30.

Członkowie  Zarządu  rozpatrzyli  pismo  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy

Rodzinie nr FN.3011.41.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu.



Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 050,00 zł, będącą

dotacją otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego na finansowanie działalności zespołów do

spraw orzekania o niepełnosprawności. 

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

uwag zatwierdzili przedłożone zmiany.

Ad. pkt 31.

Zarząd  rozpatrzył  pismo  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  

nr FN.3011.42.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Dyrektor  zwrócił  się  z  prośbą  o  dokonanie  przesunięć  pomiędzy  paragrafami  na  ogólną

kwotę 20 715,00 zł. Jest to porządkowanie budżetu.

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

uwag wyraził zgodę na zaproponowane zmiany.

Ad. pkt 32.

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

Z.  Kuzdżał  zatwierdzili  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Jarocińskiego  -  Apel  Rady

Powiatu  Jarocińskiego  o  przywrócenie  linii  kolejowej  na trasie  Krotoszyn-  Jarocin-

Września- Gniezno.  Powyższy projekt uchwały jest wynikiem interpelacji złożonej przez

Zbigniewa Kuzdżała. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Ad. pkt 33.  

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian

budżetu powiatu na 2015 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Wyjaśnił,  że  w  uchwale  zostały  zapisane  zmiany  dotyczące  zwiększenia  budżetu  Biura

Promocji.



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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę.

Ad. pkt 34.

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

Z.  Kuzdżał  jednogłośnie,  bez  uwag  podjęli  uchwałę  Zarządu  Powiatu  Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na

2015  rok. Jest  to  uchwała  proceduralna,  do  podjętej  w  poprzednim  punkcie  uchwały  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Ad. pkt 35.

Skarbnik przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Jarocińskiego  zmieniającego

uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata

2015-2028.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do powyższej uchwały.

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził projekt uchwały. 

Ad. pkt 36.

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

zatwierdził  omówiony  przez  Skarbnika  Powiatu  projekt  uchwały  Rady  Powiatu

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. Zmiany zawarte w uchwale

zostały zatwierdzone przez Zarząd na dzisiejszym i wcześniejszym posiedzeniu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Ad. pkt 37.

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

nr SGiPW/210/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 r. na organizację

XX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. 

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu.



Skarbnik wyjaśnił,  że jest to wniosek do projektu budżetu powiatu na przyszły rok, który

wpłynął  po  terminie  określonym  w  procedurze  budżetowej  powiatu  jarocińskiego.

Stowarzyszenie  Gmin  i  Powiatów Wielkopolski  zwróciło  się  z  prośbą  o  dofinansowanie

Kursu Wiedzy o Wielkopolsce, adresowanego do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 

i gimnazjum.

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

Z. Kuzdżał, zdecydował o negatywnym rozpatrzeniu wniosku z uwagi na brak środków oraz

fakt, że jest to zadanie gminne nie powiatowe.

Ad. pkt 38. i Ad. pkt 39.

Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  wnioski  Sołtysa  wsi  Magnuszewice  w  sprawie

wybudowania chodnika przy drodze  powiatowej w miejscowości  Magnuszewice oraz

Sołectwa  Sławoszew  w  sprawie  ujęcia  w  budżecie  powiatu  na  2016  r.  inwestycji

drogowych na terenie Sołectwa Sławoszew.

 Pisma stanowią załącznik nr 36 i 37 do protokołu.

Skarbnik wyjaśnił,  że  tak  jak  w  poprzednim  punkcie,  do  Rady  Powiatu  Jarocińskiego

wpłynęły wnioski do projektu budżetu na 2016 rok, po terminie procedury budżetowej. 

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

Z. Kuzdżał zdecydował, żeby przekazać w/w wnioski do Referatu Dróg Powiatowych celem

zapoznania się i zaopiniowania.

Ad. pkt. 40.

W sprawach bieżących:

1)  Starosta przedłożył  do  rozpatrzenia  pismo  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  

w Zakrzewie nr DPS-III/0303/42/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakup 

i zamontowanie Baneru reklamowego dla potrzeb DPS. 



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

jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków w kwocie 4 000,00 zł. Środki

będą  pochodziły  z  pozostałości  po  inwestycji  „Przebudowa  drogi  powiatowej  Zalesie-

Panienka- granica powiatu”.

2) Starosta przedłożył do wiadomości Zarządu pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

w Zakrzewie nr DPS III-0303/43/2015 – rozliczenie budżetu Domu Pomocy Społecznej

do końca 2015 r.

Pismo stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

Z przedłożonego przez Dyrektora rozliczenia wynika, że do końca 2015 r. w Domu Pomocy

Społecznej  może  zabraknąć  ok  44  tys.  złotych.  W  rozliczeniu  nie  zostały  ujęte  braki  

w wynagrodzeniach na ponad 30 tys. zł, co łącznie daje braki na kwotę ponad 70 tys. zł.

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

jednogłośnie  zdecydował,  że  środki  w  kwocie  20 000,00  zł  z  par.  4340  „Zakup  usług

remontowo-  konserwatorskich  dot.  obiektów  zabytkowych”  przesunąć  na  zabezpieczenie

braków w wynagrodzeniach.

3) Członek Zarządu Zbigniew Kuzdżał poruszył temat budowy ścieżki rowerowej Jarocin-

Wilkowyja- Żerków.

Skarbnik wyjaśnił,  że  w  budżecie  powiatu  jest  zabezpieczona  kwota  20 000,00  zł,

przekazana przez Gminę Jarocin, na wykonanie dokumentacji.

Piotr  Banaszak- Kierownik Referatu  Dróg Powiatowych  wyjaśnił,  że  Gmina Żerków jest

zainteresowana  realizacją  wspólnej  inwestycji  i  dofinansowaniem  jej  proporcjonalnie  do

długości trasy od granicy gminy Żerków do Żerkowa, a także dofinansowaniem projektu

ścieżki  rowerowej.  Ze  wstępnych  ustaleń  wynika,  że koszt  projektu  całej  ścieżki  razem  

z mapami będzie opiewał na kwotę ok 150 tys. zł, czyli po 50 tys. na każdy samorząd. 

Starosta powiedział, że należy wystosować wniosek do Gminy Jarocin i Żerków informujące 

o planowanej kwocie projektu, z prośbą o partycypację w 1/3 kosztów. 



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

Z. Kuzdżał zgodził się z propozycją Starosty.  Referat Dróg Powiatowych w Jarocinie ma

wystosować  pisma  Do Gminy Jarocin  i  Gminy Żerków z  prośbą  o  partycypację  w 1/3  

w kosztach projektu.

Starosta  z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  zakończył  posiedzenie  Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie.

  Protokołowała 

Katarzyna Spera
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