
Protokół Nr 46/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 07 grudnia 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 07 grudnia 2015 r. został ustalony wcześniej 

przez p. Starostę. W obradach wzięło udział czterech Członków Zarządu zgodnie  

z listą obecności. Na posiedzeniu nieobecny był Starosta Bartosz Walczak. Ponadto  

w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Przemysław Masłowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie, 

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

Nieruchomościami,  

5. Hubert Olejniczak - Kierownik Referatu Administracyjnego i Bezpieczeństwa, 

 

Zastępca Przewodniczącego Zarządu p. Mikołaj Szymczak rozpoczął posiedzenie, 

witając wszystkich przybyłych.  

 

 

Ad. pkt. 2 

Wicestarosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść  

do niego uwagi. Zarząd w składzie Wicestarosta, 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 40/15 z posiedzenia w dniu 03.11.2015 oraz nr 41/15  

z posiedzenia w dniu 06.11.2015 r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie oceny 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarocinie prowadzonego przez 

Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” 

za rok 2014. 



5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.53.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

6. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia „Serce dla Domu” przy DPS w Zakrzewie  

w sprawie przekazania na rzecz Stowarzyszenia stawu. 

7. Rozpatrzenie wniosku Pana Patryka Serafiniaka w sprawie przedłużenia umowy 

najmu. 

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

NG.3026.17.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015. 

9. Przyjęcie do wiadomości informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie w sprawie wynajmu sali szkoleniowej. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego o powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku 

publicznego w 2016 r. 

11. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż ciągnika rolniczego kołowego, głowicy do ścinani 

poboczy, pogłębiarki (odmularki) do rowów, frezowarki do niwelowania pni, kosiarki 

wysięgnikowej, ładowacza czołowego oraz pisma Dyrektora Zespołu Szkół 

Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.071.1.109.2015 w sprawie 

przekazania szkole ciągnika Lamborghini. 

12. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.18.2015. FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

13. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

ZK.0023.13.2015.CB w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

14. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.16.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

15. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.17.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

16. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.18.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

17. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.19.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 



18. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.20.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

19. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.21.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

20. Rozpatrzenie pisma Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej  

w Dobieszczyźnie w sprawie wsparcia finansowego jednostki. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla Schroniska Młodzieżowego w Roszkowie, Całorocznego 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. Macieja Kostki w Radlinie, 

Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. Macieja Kostki  

w Radlinie Oddział w Cielczy, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wilkowyi. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Jarocinie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla Niepublicznego Młodzieżowego Domu Kultury Olimp i dla 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez 

Powiat Jarociński. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych 

przez Powiat Jarociński. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze 

pożytku publicznego w 2016 r. 

27. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.3026.44.2015.GK3 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

28. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy  

w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia 

przez Powiat Jarociński wszystkich nowo utworzonych udziałów w Spółce,  



29. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych z tereniu powiatu jarocińskiego oraz 

harmonogram tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych tereniu miasta 

Jarocin.  

30. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.503.2015.4 w związku z podziałem niewykorzystanych środków na 

dofinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Noskowie. 

31. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.3026.42.2015.GK3 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

32. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.3026.45.2015.BK3 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

33. Rozpatrzenie pisma Biura Promocji nr A-PR.3026.8.2015.ZP w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

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

III/0303/51/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

III/0303/52/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

36. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO.3110.13.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

37. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

nr ZSP/0312/5/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

38. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

nr ZSP/0312/6/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

nr ZSP-B.302.21.2015.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

40. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

nr GK 3121.21.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

41. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

nr GK 3121.22.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

42. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

nr D.44.31.2015.SM w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia. 

43. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie  

nr P.P-P.330.41.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  



44. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie  

nr ZSS.3101.16.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

45. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.413.2.20105  

w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy. 

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

finansowym na 2015 r. 

47. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r.  

48. Rozpatrzenie pisma Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-BS.3032.8.2015.FS  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

49. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie 

nr PF-0332.42.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

50. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie 

nr PF-0332.43.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

51. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie  

nr FK.0320.52.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

52. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie  

nr FK.0320.58.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

53. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-

I.3111.524.2015.6 w spawie blokady środków. 

54. Rozpatrzenie interpelacji radnych Janiny Nicke i Teodora Grobelnego w sprawie 

usunięcia nierówności w lesie na zjeździe z drogi powiatowej z kierunku Nosków, 

Roszków i zamontowanie tam oświetlenia. 

55. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-

BR.0014.21.2015.PA w sprawie zwrócenia się do Wielkopolskiej Izby rolniczej  

w Poznaniu o rozważenie konieczność dopłat do wapna nawozowego dla rolników. 

56. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnitwa i Środowiska nr A-OB-

BR.0014.20.2015.PA  

w sprawie zwrócenia się do gmin wchodzących w skład powiatu, aby w zakresie 

wniosków składanych o wycinkę drzew gminy przeprowadzały dokładną wizytację 

drzewa, zanim podejmą decyzję. 

57. Przyjęcie do budżetu powiatu środków rezerwy subwencji ogólnej na 2015 r. 

przekazanych przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.137(4).2015. 



58. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

wprowadzenia wzoru pisma w zakresie zmian w planie finansowym.  

59. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

60. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok.  

61. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

62. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 

emisji obligacji komunalnych. 

63. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2028. 

64. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

 

65. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.43.2015.BK3  

w sprawie zmian w projekcie budżetu powiatu na rok 2016. 

66. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.49.2015 w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki na rok 2016  

w rozdziale 85333 par. 4140. 

67. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.56.2015 w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki na rok 2016  

w rozdziale 85333 par. 4010, par. 4110, par. 4120. 

68. Rozpatrzenie wniosku Komisji Budżetu Rady Powiatu Jarocińskiego nr A-OB-

BR.0014.27.2015.PA w sprawie zmiany w projekcie budżetu powiatu na 2016 r. 

nazwy zadania z „Budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina dł. 115 m” na 

nazwę „Budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina dł. 115 m oraz budowa 

chodnika między ulicą Szkolną a ulica Sportową o dł. 80 m”.  

69. Przyjęcie do wiadomości uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o Projekcie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028, w sprawie  



o projekcie budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem  

i materiałami informacyjnymi oraz w sprawie wyrażenia opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu budżetu przez Powiat Jarociński. 

70. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. 

71. Autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

budżetu powiatu na 2016 rok.  

72. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Wicestarosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 40/15 z posiedzenia w dniu 03.11.2015 

oraz nr 41/15 z posiedzenia w dniu 06.11.2015 r. 

Zapytał, czy są uwagi do protokołów? 

 

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

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

 

Ad. pkt 4. 

Na posiedzenie Zarządu przybył Przemysław Masłowski, Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie, który omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarocinie 

prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „OPUS” za rok 2014. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Wyjaśnił, że zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostka prowadząca 

warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej  

i wykorzystaniu środków finansowych warsztatu. Sprawozdanie stanowi podstawę do 

dokonywania przez powiat corocznej oceny działalności warsztatu. Z analizy efektów 

realizacji indywidualnych programów rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Jarocinie wynika, że jednostka w 2014r. realizowała zadania określone w art. 

10a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 



stwarzając osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji 

społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych 

do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu odbywała się przy zastosowaniu technik 

terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia 

codziennego oraz zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz podstawowych  

i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu 

zawodowym albo podjęcie pracy. Proces rehabilitacji prowadzony był prawidłowo i zgodnie 

z indywidualnym procesem terapii i rehabilitacji przygotowanym przez Radę Programową 

WTZ, co stanowi podstawę do dokonania pozytywnej oceny jego działalności w 2014 roku. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził ocenę działalności WTZ i podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 5. 

Przemysław Masłowski przedstawił pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011.53.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 10 967,00 zł, 

będącą zwrotem kosztów z MGOPS Jarocin i Kotlin, poniesionych na utrzymanie 

małoletnich w rodzinach zastępczych oraz kwotę wypracowaną za obsługę Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 

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

uwag zatwierdził przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt 6. 

Zarząd rozpatrzył pismo Stowarzyszenia „Serce dla Domu” przy DPS w Zakrzewie  

w sprawie przekazania na rzecz Stowarzyszenia stawu. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Alicja Staniszewska, Główny Specjalista w Referacie Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, wyjaśniła, że Stowarzyszenie „Serce dla Domu”, działające przy Domu 

Pomocy Społecznej w Zakrzewie, zwróciło się z wnioskiem w sprawie przekazanie na rzecz 



Stowarzyszenia nieruchomości położonej w Kotlinie, na której usytuowany jest staw. Pani 

Staniszewska zaproponowała, aby Zarząd rozważył możliwość przekazania całej 

nieruchomości, łącznie ze stawem, w trwały zarząd dla Domu Pomocy Społecznej  

w Zakrzewie, wtedy byłby jeden zarządca całości. Zarządca, będzie mógł wynająć ten staw, 

dokonywać rozbudowy czy przebudowy na nieruchomości. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zdecydował, że będzie analizował tę sprawę. Zarząd jest skłonny przekazać 

staw wraz z całą nieruchomością w trwały Zarząd DPS-owi, jeśli możliwości prawne na to 

pozwolą. 

 

Ad. pkt 7. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Pana Patryka Serafiniaka  

w sprawie przedłużenia umowy najmu. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Pan Patryk Serafiniak, prowadzący Przedsiębiorstwo Usługowe Patryk Serafiniak z siedzibą 

w Ktoroszynie, jest najemcą lokalu użytkowego nr 12, w budynku przy ul. Kościuszki 16.  

Z uwagi na fakt, że z dniem 31 grudnia br. umowa wygasa, najemca zwrócił się z prośbą  

o jej przedłużenie na okres roku tj. do dnia 31.12.2016 r. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu. 

 

Ad. pkt 8. 

Pani Alicja Staniszewska przedłożyła do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.17.2015.ZM w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015.  

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w łącznej kwocie 

1 231,00 zł do par. 4300, na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa. 

 



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

uwag zgodził się na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 9. 

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

przyjął do wiadomości informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie 

w sprawie wynajmu sali szkoleniowej w okresie od 16.11.2015 r. do 18.11.2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. pkt 10. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego o powierzenie prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność 

pożytku publicznego w 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Hubert Olejniczak, Kierownik Referatu Administracyjnego wyjaśnił, że należy powołać 

Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej w 2016 r. Do składu Komisji proponuje się następujące osoby: 

1.  Mikołaj Szymczak - Przewodniczący Komisji, 

2.  Ireneusz Lamprecht - Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3.  Leszek Bajda   - Członek Komisji, 

4. Hubert Olejniczak  - Członek Komisji, 

5. Brygida Andraszak  - Członek Komisji. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził skład Komisji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 11.  

Pan Hubert Olejniczak przedstawił pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ciągnika rolniczego kołowego, głowicy do ścinani 



poboczy, pogłębiarki (odmularki) do rowów, frezowarki do niwelowania pni, kosiarki 

wysięgnikowej, ładowacza czołowego oraz pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.071.1.109.2015 w sprawie przekazania szkole ciągnika 

Lamborghini.  

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że odbyły się dwa przetargi nieograniczone, które nie przyniosły pozytywnego 

rozstrzygnięcia. W drugim przetargu zostały złożone dwie oferty na kwotę 95 000,00 zł oraz 

42 000,00 zł, czyli poniżej wartości wyjściowej oraz trzecia, złożona po terminie na kwotę 

98 000,00 zł. Ponadto 2 grudnia br. Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach złożył pismo nr ZSP-B.071.1.109.2015 z prośbą o przekazanie szkole w/w 

ciągnika, jako bazę dydaktyczną dla młodzieży kształcących się w zawodzie technik 

agrobiznesu.  

 

W wyniku dyskusji Członkowie Zarządu 3 głosami „za” (Wicestarosta, M. Drzazga oraz  

P. Franczak) oraz 1 „wstrzymującym” (Z. Kuzdżał), nie wyrazili zgody na przekazanie 

ciągnika do Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach. Zarząd zdecydował,  

o przeprowadzeniu negocjacji cenowych, na które zostaną zaproszeni oferenci, którzy złożyli 

najwyższe oferty. 

 

Ad. pkt. 12. 

Kierownik Hubert Olejniczak przedstawił pismo Referatu Organizacyjnego  

i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.18.2015. FA w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2015 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Przesunięcia między poszczególnymi paragrafami są związane z porządkowaniem budżetu 

na koniec roku. 

 

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

wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

 

 



Ad. pkt 13. 

Kolejne pismo Referatu Administracyjnego i Bezpieczeństwa nr A-ZK.0023.13.2015.CB 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. dotyczyło zwiększenia budżetu o kwotę 

1 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu fantomu szkoleniowego do nauki RKO/AED oraz 

usuwania ciała obcego z dróg oddechowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernikach. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

  

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Referatu Administracyjnego  

i Bezpieczeństwa.    

 

Ad. pkt 14. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.16.2015.FK  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł, w związku 

z otrzymaniem darowizny od firmy Zelmet Sp. z o.o. na zadanie „Przebudowa drogi 

powiatowej Brzostów- Panienka- granica powiatu”.  

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 15. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.17.2015.FK w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2015 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wraz z instalacją 

sygnalizacji świetlnej w m. Sucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443” oraz rozliczeniem 

dotacji przez Województwo Wielkopolskie, Referat Inwestycji zwrócił się z prośbą  

o zmniejszenie planu wydatków tego zadania o kwotę 9 595,00 zł. Środki są zwrotem 

niewykorzystanej pomocy finansowej. 

 



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

wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 16. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Inwestycji nr R-

RI.3026.1.18.2015.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

W związku z zawarciem korzystnych umów związanych z realizacją zadania pn. „Dostawa  

i montaż wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”, Referat Inwestycji, zwrócił 

się z prośbą o zmniejszenie wartości zadania o kwotę 260 000,00 zł. 

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, m. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 17. 

Następne pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.19.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r., dotyczyło zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 

121 235,00 zł. Oszczędności środków zabezpieczonych na odsetki i koszty prowizji 

bankowych wynikają z niskiego WIBOR-u, emisji niższych obligacji, niż planowany kredyt 

oraz z fakty, że odsetki od kredytu były płacone co miesiąc, natomiast od obligacji płaci się 

co pół roku, a najbliższa płatność przypada w roku 2016.  

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Członkowie Zarządu nie mięli pytań. Jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 18. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.20. 

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

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Referat Inwestycji zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w wydatkach związanych  

z zarządzaniem projektem pn. „Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania 



„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”, które dofinansowanie 

jest ze środków Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 

 

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

przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 19. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.21. 

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

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że w powyższym piśmie są zawarte zmiany zarówno na rok 2015 jak 

i 2016. Referat Inwestycji zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów w roku 2016  

o kwotę 150 000,00 zł jako pomoc finansowa Gminy Jarocin dla powiatu z przeznaczeniem 

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Bodowa drogi łączącej drogę 

krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie” oraz o kwotę 50 000,00 zł, będącą pomocą 

finansową Gminy Jarocin dla Powiatu na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin- 

Wilkowyja- Żerków”. Jednocześnie Referat zawnioskował o zmniejszenie planu dochodów 

w roku 2015 o kwotę 20 000,00 zł w związku z utratą mocy uchwały nr VIII/71/2015 Rady 

Miejskiej w Jarocinie z dnia 27.03.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Jarocińskiemu w roku 2015 na opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej  

Jarocin- Wilkowyja- Żerków” oraz o kwotę 150 000,00 zł, w związku z utratą mocy uchwały 

nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28.01.2015 r. na opracowanie dokumentacji 

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

12 w Jarocinie”. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

    

 



Ad. pkt 20. 

Zarząd rozpatrzył pismo Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej  

w Dobieszczyźnie w sprawie wsparcia finansowego jednostki. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Dyrektor Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Dom Wspomożycielki  

w Dobieszczyźnie zwróciła się z prośbą o udzielenie wsparcia dla placówki w formie 

przyznania środków finansowych na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla 

wychowanków, którzy pozostaną w placówce w czasie ferii zimowych. Planowana kwota 

wydatku szacowana jest na kwotę 4 000,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał zdecydował, aby Placówka wystartowała w otwartym konkursie ofert w roku 

2016. 

 

Ad. pkt 21. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

 w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Schroniska Młodzieżowego w Roszkowie, 

Całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. Macieja Kostki  

w Radlinie, Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. Macieja 

Kostki w Radlinie Oddział w Cielczy, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  

w Wilkowyi.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Uchwala się wysokość dotacji na rok 2016 dla: Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Roszkowie, Całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. Macieja 

Kostki w Radlinie, Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego „TĘCZA” im. 

Macieja Kostki w Radlinie Oddział w Cielczy oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  

w Wilkowyi w wysokości 101,97 zł  na jedno miejsce noclegowe miesięcznie. 

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził wysokość dotacji i podjął uchwałę. 

 



Ad. pkt 22. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Jarocinie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Uchwala się wysokość dotacji na rok 2016 dla: Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  

w Jarocinie w kwocie 498,18 zł miesięcznie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego   

dla Dorosłych w Jarocinie 110,47 zł miesięcznie a dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych  

w Jarocinie w kwocie 133,42 zł miesięcznie.  

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził wysokości dotacji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 23. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla Niepublicznego Młodzieżowego Domu Kultury Olimp i dla 

Mi ędzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Uchwala się wysokość dotacji na rok 2016 dla: Niepublicznego Młodzieżowego Domu 

Kultury Olimp oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jarocinie w wysokości 152,96 

zł na jednego uczestnika zajęć miesięcznie. 

 

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

zatwierdził wysokość dotacji i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 24. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół  

i placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 



Mirosław Drzazga wyjaśnił, że proponuje się podniesienie dodatku motywacyjnego z 5% do 

10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodał, że wysokość tego dodatku nie była zmieniana od 

wielu lat, a dobry nabór świadczy o pracy, jaką dyrektorzy wykonują celem zainteresowania 

uczni szkołami powiatu jarocińskiego.  

 

Zbigniew Kuzdżał był zdania, żeby pozostawić 5%-ową stawkę dodatku motywacyjnego dla 

dyrektorów szkół i placówek. Jego zdaniem dyrektorzy oprócz dodatku motywacyjnego mają 

jeszcze dodatek funkcyjny i różnego rodzaju nagrody Starosty, Kuratora Oświaty czy 

Ministra Edukacji. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd 3 głosami „za” (Wicestarosta, M. Drzazga i P. Franczak) oraz  

1 „przeciw” (Z. Kuzdżał) zatwierdził dodatek motywacyjny w wysokości 10 % 

wynagrodzenia zasadniczego i podjął uchwałę.   

 

Ad. pkt 25. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga, wyjaśnił, jak co roku należy ustalić wysokość 

dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Jarociński. Dodał, że proponuje się, aby kwoty dodatku funkcyjnego dla poszczególnych 

dyrektorów zostały w takiej samej wysokości jak ustalone w roku poprzednim. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził wysokość dodatku funkcyjnego i podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 26. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 



Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na realizacje zadań powiatu o charakterze pożytku 

publicznego w 2016 roku w zakresie: 

1) wspierania osób niepełnosprawnych, 

2) ochrony i promocji zdrowia, 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

5) krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

 

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do uchwały. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 27. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty nr O.3026.44.2015.GK3 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

Prezes Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o przekazanie kwoty 

300 tys. zł, ujętej w budżecie Powiatu na 2015 rok jako poręczenie spłaty obligacji i odsetek 

od obligacji, wyemitowanych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o. w związku  

z powyższym Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zwrócił się z prośbą o zwiększenie 

budżetu o kwotę 300 000,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 28. 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy  

w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia 

podwyższonego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat 

Jarociński wszystkich nowo utworzonych udziałów w Spółce. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego w kwocie 300 000,00 zł zostanie przeznaczone na 

obsługę zobowiązań związanych z wyemitowanymi obligacjami, których termin 

zapadalności przypada na 2015 rok.   

 

Ad. pkt 29. 

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

zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia rozkładu 

pracy aptek ogólnodostępnych z tereniu powiatu jarocińskiego oraz harmonogram 

tygodniowych dyżurów aptek ogólnodostępnych tereniu miasta Jarocin. Projekt został 

pozytywnie zaopiniowany przez Okręgowa Radę Aptekarską w Kaliszu, Wójta Gminy 

Jaraczewo, Wójta Gminy Kotlin, Burmistrza Jarocina i Burmistrza Miasta i Gminy Żerków 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad. pkt 30. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu, w składzie Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, bez uwag przyjął do budżetu powiatu dotację od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.503.2015.4 w związku z podziałem niewykorzystanych 

środków na dofinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Ośrodka Wsparcia  

w Noskowie. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 852, rozdział 85203, par. 2110 

w kwocie 4 397,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad. pkt 31. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił pismo Wydziału Oświaty nr O.3026.42. 

2015.GK3 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 397,00 zł jest związane ze 

zwiększeniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wydatków bieżących ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.  

 



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

uwag wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 32. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga omówił pismo Wydziału Oświaty nr O.3026.45. 

2015.BK3 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Wydział zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 

zł na dofinansowanie transportu przedstawicieli Hufca ZHP Jarocin, Grupy Rekonstrukcyjnej 

Jedność, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 koło Jarocin, Klubu 

Regionalistów przy PTTK Jarocin, Bractwa Kurkowego Mieszków, Sołectwa Mieszków oraz 

Muzeum Regionalnego w Jarocinie do oraz z Warszawy na uroczystości związane z 97 

rocznicą Powstania Wielkopolskiego, które odbędą się 28 grudnia w Warszawie.  

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków. 

 

Ad. pkt 33.   

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Biura Promocji nr A-PR.3026.8.2015.ZP  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Biuro Promocji zwróciło się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w łącznej 

kwocie 4 021,00 zł do par. 4300 na zakup usług pozostałych. Środki zostaną wykorzystane 

m.in. do realizacji uroczystości zakończeni inwestycji Przebudowy budynku na potrzeby 

Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.  

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 34. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Zakrzewie nr DPS-III/0303/51/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 



Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie zwrócił się z prośbą o przesunięcie 

zaoszczędzonych środków w kwocie 25 247,00 zł do par. 4300 m.in. na zakup usług 

sprzątania poremontowego budynku w Kotlinie w kwocie 25 000,00 zł, oraz zakup usług 

pozostałych- 247,00 zł. Ponadto poprosił przeniesienie kwoty 1 353,00 zł do par. 4210 na 

zakup i montaż pomp spustowych wraz z osprzętem do zmywarek profesjonalnych 

montowanych w aneksach kuchennych w DPS w Kotlinie.  

 

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

Z. Kuzdżał), jednogłośnie zatwierdził przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt 35. 

Kolejne pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-III/0303/52/15 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. było związane z przesunięciami 

środków pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego budżetu, celem jego prawidłowej 

realizacji. 

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Ad. pkt 36. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.3110.13.2015 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Są to przesunięcia między paragrafami w ramach posiadanego budżetu, celem optymalnego 

wydatkowania środków przed końcem 2015 roku.  

 

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

uwag zatwierdził zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 37. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

nr ZSP/0312/5/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok.  



Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Dyrektor prosi o wprowadzenie zmian w planie dochodów tj. zmniejszenie w par. 0750 

o kwotę 2 800,00 zł, zmniejszenie planu w par. 0830 o kwotę 2 000,00 zł oraz zwiększenie 

planu dochodów w par. 0970 o kwotę 11 600,00 zł. 

 

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

uwag zatwierdził przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 38. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

2 w Jarocinie nr ZSP/0312/6/2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Dyrektor poprosił o przesunięcia środków w ramach posiadanego budżetu oraz  

o wprowadzenie do planu wydatków kwoty 6 800,00 zł pochodzącej ze zwiększenia 

dochodów. Ponadto w przedmiotowym piśmie Dyrektor poinformował, że do zbilansowania 

budżetu zabraknie kwoty 104 000,00 zł.  

 

Skarbnik zaproponował, aby dołożyć kwotę 41 016,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził zmiany przedłożone przez Dyrektora Szkoły oraz wyraził zgodę na 

zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 41 016,00 zł. 

 

Ad. pkt 39. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.302.21.2015.KD w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r.  

 Pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcia w planie dochodów na kwotę 400,00 zł oraz  

w planie wydatków na łączna kwotę 2 810,00 zł. Proponowane zmiany mieszczą się  

w obowiązującym planie finansowym jednostki.  



Ponadto Skarbnik zaproponował, aby dołożyć Szkole 11 634,00 zł na ZUS, o które 

wnioskowali w piśmie nr ZSP-B.302.19.2015.KD. 

 

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

zatwierdził przedłożone zmiany oraz zgodził się na zwiększenie planu finansowego jednostki 

o kwotę 11 634,00 zł. 

 

Ad. pkt 40. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

nr GK 3121.21.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków w par. 4440 o kwotę 4 157,00 

zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.  

 

W wyniku dyskusji Zarząd w czteroosobowym składzie (Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), wyraził zgodę na zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 

4 157,00 zł. 

 

Ad. pkt 41. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

1 w Jarocinie nr GK 3121.22.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie oszczędności w par. 4110 oraz nadwyżki  

w planie w par. 4520 w łącznej kwocie 21 000,00 zł na uregulowanie należności za usługi 

informatyczne, doradztwo bhp, przegląd okresowy stanu technicznego budynków i inne 

usługi- 5 000,00 zł oraz na opłacenie gazu i energii elektrycznej w par. 4260- 16 000,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził zaproponowane zmiany. 

 

 

 



Ad. pkt 42. 

W kolejnym punkcie Zarząd w składzie Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, jednogłośnie wyraził zgodę na 14 godzin tygodniowo zajęć indywidualnych 

dla ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie- Igora Ostrowskiego,  

w okresie do końca roku szkolnego. Nauczanie indywidualne ma być realizowane w ramach 

budżetu szkoły. 

Pismo stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Ad. pkt 43. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Jarocinie nr P.P-P.330.41.2015 w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2015 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Dyrektor Poradni zwróciła się z prośbą o przesunięcie oszczędności w łącznej kwocie 

11 700,00 zł na zakup sprzętu komputerowego tj. komputera do Sekretariatu Poradni oraz 

dwóch laptopów.   

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w czteroosobowym składzie (Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) zgodził się na zaproponowane zmiany, 

 

Ad. pkt 44. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Jarocinie nr ZSS.3101.16.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Wykazane oszczędności w łącznej kwocie 14 300,00 zł szkoła chciałaby przeznaczyć na 

wymianę sprzętu komputerowego w specjalistycznych gabinetach logopedycznych, 

rozbudowę sieci komputerowej oraz na bieżące wydatki.  

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

 



Ad. pkt 45. 

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

jednogłośnie bez uwag wyrazili zgodę na 12 godzin tygodniowo zajęć indywidualnych dla 

uczennicy Zespołu Szkół Specjalnych- Izabeli Forszpaniak w okresie od 04.01.2016 r. do 

24.06.2016 r. Nauczanie indywidualne ma być realizowane w ramach budżetu szkoły. 

Pismo stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Ad. pkt 46. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Dróg Powiatowych w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

 

Referat Dróg zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu „Przebudowa 

drogi powiatowej Brzostów- Panienka- granica powiatu” o kwotę 750 235,00 zł, w zadaniu 

„Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajowa nr 12” o kwotę 300 000,00 zł 

oraz w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki 

rowerowej Jarocin- Wilkowyja- Żerków” o kwotę 20 000,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 47. 

Następne pismo Referatu Dróg Powiatowych z dnia 3 grudnia 2015 r. dotyczyło 

przesunięcia środków między zadaniami w paragrafach 4300, 4210 i 4270. Zmiany się 

bilansują. 

Pismo stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, zgodził się na przedstawione zmiany. 

   

Ad. pkt 48. 

Skarbnik przedstawił pismo Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-BS.3032.8. 

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

Pismo stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 



Wyjaśnił, że zmniejszenie planu dochodów oraz wydatków o kwotę 11 114,00 zł wynika  

z aktualizacji wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie 

uprawy leśnej. Środki w całości otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa.  

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdzili przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 49. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.42.2015 w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 46 do protokołu.  

 

Komendant zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków do par. 4060, 

4210 i 4440. Dokonywane przesunięcia bilansują się. 

 

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

zatwierdził przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt 50. 

Następne pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie nr PF-

0332.43.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. dotyczyło przesunięcia 

zaoszczędzonych środków w kwocie 3 907,00 zł z par. 4050 do par. 4060 na nagrody 

uznaniowe z tytułu zastępstw za nieobecnych z powodu choroby strażaków. 

Pismo stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał zgodził się na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 51. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.52.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 



Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów oraz wydatków o kwotę 600,00 

zł. Środki uzyskane z wynajmu sali szkoleniowej planuje się wykorzystać na zakup nowych 

modułów oświetlenia awaryjnego. 

 

Zarząd 4 głosami „za” (Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), zatwierdził 

przedłożone zmiany. W głosowaniu nie brał udziału Starosta. 

 

Ad. pkt 52. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.58.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w łącznej kwocie 

4 216,00 zł do par. 4140 na zakup krzeseł obrotowych dla pracowników, mebli biurowych 

oraz telefonów z wyświetlaczem. Ponadto koniecznym jest wymiana zużytego ogumienia  

w samochodzie służbowym. 

 

Członkowie Zarządu nie mieli pytań. Jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzyli pismo Dyrektora PUP. 

 

Ad. pkt 53. 

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

jednogłośnie, przyjęli do wiadomości informacj ę Wojewody Wielkopolskiego znak FB-

I.3111.524.2015.6 w spawie blokady środków. Przedmiotowa blokada nastąpiła w związku  

z niepełnym wykorzystaniem dotacji wynikającym ze spadku liczby bezrobotnych, za 

których opłacana jest składka za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Blokada została 

dokonana w dziale 851, rozdział 85156, par. 2110 w kwocie 90 000,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 

 

Ad. pkt 54. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia interpelację radnych Janiny Nicke i Teodora 

Grobelnego w sprawie usunięcia nierówności w lesie na zjeździe z drogi powiatowej  

z kierunku Nosków, Roszków i zamontowanie tam oświetlenia. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 



Referat Dróg Powiatowych zaproponował, aby poinformować radnych, że jest to 

skrzyżowanie drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4205P w kierunku miejscowości 

Borzęciczki. Utrzymanie skrzyżowania dróg różnej kategorii należy do zarządcy drogi 

wyższej kategorii, dlatego treść interpelacji zostanie przekazana do Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. 

 

Zarząd w składzie Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, przychylił się do 

zaproponowanej przez Referat Dróg odpowiedzi. Interpelacja zostanie przekazana do 

GDDKiA Oddział w Poznaniu.  

 

Ad. pkt 55. 

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

rozpatrzył wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-BR.0014. 

21.2015.PA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zwrócenia się do Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej w Poznaniu o rozważenie konieczność dopłat do wapna nawozowego dla 

rolników.  Wniosek zostanie przesłany zgodnie z prośbą Komisji. 

Wniosek stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 

 

Ad. pkt 56. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-

OB-BR.0014.20.2015.PA w sprawie zwrócenia się do gmin wchodzących w skład 

powiatu, aby w zakresie wniosków składanych o wycinkę drzew gminy przeprowadzały 

dokładną wizytację drzewa, zanim podejmą decyzję. 

Wniosek stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie przychylił się do prośby Komisji. 

 

Ad. pkt 57. 

Wicestarosta przedłożył do wprowadzenia do budżetu powiatu środki rezerwy subwencji 

ogólnej na 2015 r. przekazane przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.137 

(4).2015.  

Pismo stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 

 



Dla powiatu jarocińskiego została przyznana kwota 50 038,00 zł z rezerwy subwencji 

ogólnej w 2015 r. Środki zostały przyznane dla powiatów, które prowadzą domy pomocy 

społecznej. 

 

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

do budżetu powiatu środki subwencji ogólnej.    

 

Ad. pkt 58. 

Skarbnik przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wprowadzenia wzoru pisma w zakresie zmian w planie finansowym. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że zmiana, jaka została wprowadzona do dotychczasowego wzoru pisma dotyczy 

jego podpisywania tj. zgodnie z nowym wzorem pisma o wprowadzenie przez Zarząd zmian 

w poszczególnych planach finansowych może podpisywać Dyrektor Wydziału lub 

Kierownik jednostki, a nie jak dotychczas tylko Kierownik jednostki. Zmianie uległ również 

wykaz przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził wzór pisma i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 59. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 

 

W uchwale zostały wprowadzone zmiany, które może dokonać Zarząd i były omawiane na 

dzisiejszym posiedzeniu. 

 

Zarząd 4 głosami „za” (Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), bez uwag, 

podjął uchwałę. 

 

 

 



Ad. pkt 60. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 

  

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

budżetu powiatu na 2015 r. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań 

zleconych powiatowi na 2015 r. 

 

Członkowie Zarządu bez uwag, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 61. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu 

terytorialnego na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na dzisiejszym posiedzeniu uchwały 

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. Zmiany zostają wprowadzone w planie 

urzędu, czyli Starostwa Powiatowego w Jarocinie.  

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 62. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

uchwały nr XI/88/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 

emisji obligacji komunalnych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że po rozliczeniu całego budżetu wynika, że po stronie wydatków 

pozostanie do dyspozycji kwota 1 352 550,00 zł. Proponuje się, aby kwotę 52 550,00 zł 



przekazać do szkół, natomiast 1 300 000,00 zł nie zostanie wydane w bieżącym roku.  

Skarbnik dodał, że przygotował wyliczenia czy opłaca się, aby powiat wyemitował obligacje, 

a środki włożył na lokatę czy nie. Biorąc pod uwagę wysokość WIBORu emisja nie jest 

opłacalna. Aby nie stracić obligacji jest propozycja, aby środki w kwocie 1 300 000,00 zł 

przesunąć do roku 2016. Jeżeli Zarząd zgodzi się na tę propozycję, w 2015 r. zostanie 

wyemitowana kwota 1,5 mln zł, a w roku 2016 o 1,3 mln zł więcej, czyli 6,3 mln zł a nie jak 

planowano 5 mln zł. Skutkiem takich działań będzie niższy dług na koniec bieżącego roku, 

co poprawi wskaźniki. 

Pismo stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał zgodził się z propozycją Skarbnika i zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 63. 

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 61 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik do w/w uchwały. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 64. 

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

jednogłośnie, bez uwag zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. W uchwale zostały wprowadzone zmiany 

zatwierdzone przez Członków Zarządu na obecnym oraz poprzednim posiedzeniu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 

 

 

 

 



Ad. pkt 65. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.3026.43.2015.BK3 w sprawie zmian w projekcie budżetu powiatu na rok 2016. 

Pismo stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zamiany do projektu budżetu powiatu 

na 2016 r. polegającej na przeniesieniu kwoty 15 203,00 zł z par. 4210 do par. 4190. 

Powyższa zmiana jest konieczna w związku z organizacją zawodów i imprez sportowych  

w roku 2016, na które zakupuje się nagrody z par. 4190. 

 

Skarbnik dodał, że jeżeli Zarząd wyrazi zgodę na przedstawioną zmianę, będzie to jedna  

z autopoprawek do przyszłorocznego budżetu. 

 

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

zaproponowaną zmianę w przyszłorocznym budżecie. 

 

Ad. pkt 66. 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.49.2015 w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki na 

rok 2016 w rozdziale 85333 par. 4140.  

Pismo stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że w związku z przejściem na emeryturę pracownika, który posiadał 

orzeczenie o niepełnosprawności, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie w roku 2016 

wystąpi konieczność opłacenia składek PFRON. W związku z powyższym Dyrektor zwrócił 

się z prośbą o zwiększenie planu finansowego jednostki na rok 2016 w par. 4140 o kwotę 

9 000,00 zł. Skarbnik zaproponował, aby pozostawić przyszłoroczny budżet PUP  

w Jarocinie bez zmian, powyższą informację przyjąć do wiadomości, a stosowne zmiany 

dokonać, jeśli wystąpi taka konieczność w roku przyszłym.  

 

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

z propozycją Skarbnika. Zarząd wróci do tematu w roku 2016. 

 

 



Ad. pkt 67. 

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

56.2015 w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostki na rok 2016 w rozdziale 

85333 par. 4010, par. 4110, par. 4120. 

Pismo stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 

 

W związku z planowana podwyżką wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Jarocinie, Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego jednostki na 

2016 r. o kwotę 7 173 zł miesięcznie.  

Skarbnik zaproponował, aby powyższy temat zostawić do przeanalizowania i rozliczenia  

w styczniu 2016 r. 

 

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

Z. Kuzdżał, przyjęli propozycję Skarbnika. Zarząd nie zgodził się na zwiększenie budżetu 

jednostki tylko przeanalizuje sprawę w styczniu 2016 roku. 

 

Ad. pkt 68. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli wniosek Komisji Bud żetu i Rozwoju Rady Powiatu 

Jarocińskiego nr A-OB-BR.0014.27.2015.PA w sprawie zmiany w projekcie budżetu 

powiatu na 2016 r. nazwy zadania z „Budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina 

dł. 115 m” na nazwę „Budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina dł. 115 m oraz 

budowa chodnika między ulicą Szkolną a ulica Sportową o dł. 80 m”. 

Pismo stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 

 

Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r., podjęła wniosek, 

zgłoszony przez radnego Teodora Grobelnego, aby w projekcie budżetu powiatu na 2016 

rok, zmienić nazwę zadania z „Budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina dł. 115 m” 

na nazwę „Budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina dł. 115 m oraz budowa chodnika 

między ulicą Szkolną a ulica Sportową o dł. 80 m”. 

 

Ponadto Komisja Budżetu i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2015 r., z udziałem 

Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Jarocińskiego, pozytywnie zaopiniowała 

projekt budżetu powiatu na 2016 rok. 

 



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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Rady 

Powiatu Jarocińskiego. Zmiana nazwy zadania zostanie wprowadzona jako autopoprawka do 

projektu budżetu na 2016 r.   

 

Ad. pkt 69. 

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

wiadomości uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028, w sprawie o projekcie budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz  

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Powiat 

Jarociński. Zarząd szczegółowo przeanalizował cztery uwagi RIO do budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2016 r. i trzy z nich zdecydował o uwzględnieniu w autopoprawkach do 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia budżetu powiatu na 2016 

r. Członkowie Zarządu zdecydowali nie ująć w autopoprawkach uwagi RIO dotyczącej 

dofinansowania przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 

75011. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej wydatki z budżetu powiatu na zadania  

z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami powinny być 

zaplanowane w budżecie powiatu w wysokości odpowiadającej uzyskiwanym na te cele 

dotacjom z budżetu państwa. Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na realizację 

zadań w dziale 750 rozdział 75011 w kwocie 129 419,00 zł. Zarząd, analizując wykonanie 

wydatków w/w zadań w latach poprzednich, stwierdził, że jest to kwota zdecydowanie 

niewystarczająca i wzorem lat ubiegłych zaplanował na ich realizację dodatkowo środki 

własne powiatu w wysokości 193 645,00 zł. Opierając się na opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu, Zarząd postanowił wystąpić do Wojewody Wielkopolskiego  

z prośbą o zwiększenie kwoty dotacji na ten cel. 

Uchwały stanowią załącznik nr 67 do protokołu. 

  

Ad. pkt 70. i pkt 71. 

Skarbnik przedstawił autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2016-2028 oraz autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustalenia budżetu powiatu na 2016 rok. 



Autopoprawki stanowią załącznik nr 68 i 69 do protokołu. 

 

Zarząd po przeanalizowaniu autopoprawek, jednogłośnie, w składzie Wicestarosta,  

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

 

Ad. pkt 72.  

Sprawy bieżące: 

a) Członek Zarządu Zbigniew Kuzdżał, przedłożył do rozpatrzenia pismo Burmistrza 

Miasta i Gminy Żerków nr Km.7230.133.2015 w sprawie wyrażenia zgody na 

odmulenie rowu przydrożnego w Komorzu Przybysławskim. 

Pismo stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 

 

Burmistrz Żerkowa zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie odmulenia  

i przebudowy zerwanych przejazdów na rowie odwadniającym drogę powiatowa Komorze- 

Kretków- Dobieszczyzna nr 4192P w Komorzu Przybysławskim na odcinku ok. 200 m. 

Wymienione prace Gmina Żerków wykona w ramach własnych środków. 

 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Żerków. 

 

b) Członek Zarządu Zbigniew Kuzdżał przedłożył do rozpatrzenia pismo Burmistrza 

Miasta i Gminy Żerków nr Km.7230.134.2015 w sprawie wyrażenia zgony  

na wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych przy drodze powiatowej  

w m. Żerniki.   

Pismo stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 

 

Burmistrz Żerkowa zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody oraz pomoc w realizacji zadania 

wykonanie chodnika dla pieszych, stanowiącego przedłużenie istniejącego odcinka w środku 

wsi Żerniki oraz ułożenie krawężnika drogowego po prawej stronie drogi powiatowej 

Komorze- Kretków- Dobieszczyzna nr 4192 P w m. Żerniki. Gmina zadeklarowała wybór 

wykonawcy oraz szeroką pomoc przy budowie chodnika, a od powiatu chciałaby uzyskać 

wskazówki techniczne i nadzór nad pracami. Roboty przy budowie chodnika, Gmina Żerków 

planuje rozpocząć w dniach 8-9 grudnia br. 

  



Wskazany przez Gminę Żerków krótki termin realizacji zadania uniemożliwia 

przygotowanie dokumentacji technicznej, projektu czasowej i stałej organizacji ruchu oraz 

uzyskanie stosownego zezwolenia w oparciu o obowiązujące prawo budowlane, które 

warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych. W związku z powyższym Zarząd w składzie 

Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie, negatywnie rozpatrzył 

wniosek Gminy Żerków. 

 

c) Wicestarosta przedstawił do rozpatrzenia pismo Wydziału Finansów nr F.3021.268. 

2015.SM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 72 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że z uwagi na zbliżający się koniec roku prosi o dokonanie przesunięć  

w poszczególnych paragrafach przedstawionych w piśmie. Zmiany na łączną kwotę 

39 445,00 zł bilansują się. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 
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