
Protokół Nr 56/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 19 lutego 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 19 lutego 2016 r. został ustalony wcześniej 

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

z listą obecności. 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. 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 51/15 z posiedzenia w dniu 30 grudnia 2015 r., nr 52/16 

 z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2016 r., nr 53/16 z posiedzenia w dniu 14 stycznia 

2016 r., nr 54/16 z posiedzenia w dniu 26 stycznia 2016 r. 

4. Przyjęcie do wiadomości planu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie na 

lata 2016-2020. 

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.4.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

6. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3000.05.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



7. Zapoznanie się z pismem Referaty Dróg Powiatowych nr R-DP.7021.3. 14.2016.RW- 

ranking dróg na których należy wykonać powierzchniowe utrwalanie. 

8. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3000.04.2016.KB  

w sprawie wskazania zadań inwestycyjnych priorytetowych w roku 2017 do 

opracowania dokumentacji technicznych. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego oraz pozostałego środka trwałego 

stanowiącego własność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie oddania  

w użyczenie Klubowi Żeglarskiemu "Wodniak" w Jarocinie pomieszczeń 

usytuowanych w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1. 

11. Rozpatrzenie pisma Pani Janiny Wawrzyniak znak R-GN-NG.684.2.9.2016.SE  

w sprawie wejścia w prawa najemcy po nieżyjącym mężu. 

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

NG.3026.3.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych. 

14. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026. 

3.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

15. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026. 

4.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

16. Rozparzenie pisma Referatu Komunikacji nr A-RK.3020.1.2016.KP w sprawie zmian 

w planie finansowym na 2016 r. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 

wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 2016. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

oferty Stowarzyszenia Jarocin XXI na realizację zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

oferty Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy na realizację 

zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 



20. Rozpatrzenie pisma Towarzystwa Krzewienia Sportu Siatkarz Jarocin w sprawie 

wystąpienia z ofertą na dofinansowanie Mistrzostw Wielkopolski Młodziczek w Piłce 

Siatkowej. 

21. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.8010.1.2016.DS w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

22. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.3026.5.2016.DS w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

23. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 nr GK 

3121.1.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

24. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.4212.1.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia. 

25. Przyjęcie do wiadomości informacji w sprawie zmiany harmonogramu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie miasta Jarocina. 

26. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.3110.1.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

27. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO  

w Górze nr 032/2/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

28. Rozpatrzenie interpelacji radnych S. Martuzalskiego, W. Kwaśniewskiego oraz  

L. Mazurka w sprawie przeznaczenia środków z emisji obligacji. 

29. Rozpatrzenie listu otwartego Stowarzyszenia Jarociński Ruch Samorządowy  

w sprawie podjęcia uchwały o wycofanie planowanych wydatków na realizację 

budowy łącznika dróg krajowych nr 11 i nr 12 oraz zaniechanie dalszych prac 

związanych z tą inwestycją. 

30. Rozpatrzenie pisma Wydziału Finansów nr F.3021.2016.GK3 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

31. Przyjęcie do wiadomości pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021. 

15.1.2016.MŚ w sprawie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie 

kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy. 

32. Przyjęcie do wiadomości informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111. 

15.2016.8 w sprawie planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zadań  

w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 



34. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

36. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

37. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

38. Sprawy bieżące. 

a. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydania 

opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację 

inwestycji drogowej polegającej na "Budowie odcinka drogi klasy G od 

skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Śródmiejską do projektowanego węzła 

obwodnicy miasta Jarocina” 

b. Rozpatrzenie pisma Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie w sprawie 

rozważenia możliwości zmiany projektu umowy najmu. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 51/15 z posiedzenia w dniu 30 grudnia 2015 

r., nr 52/16 z posiedzenia w dniu 12 stycznia 2016 r., nr 53/16 z posiedzenia w dniu 14 

stycznia 2016 r., nr 54/16 z posiedzenia w dniu 26 stycznia 2016 r. 

Zapytał, czy są uwagi do protokołów? 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził ich treść.  

 

Ad. pkt 4. 

Grzegorz Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie omówił planu 

działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie na lata 2016-2020. 

Plan stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 



Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie jest dokumentem informacyjnym, 

o tym jak polityka zatrudnienia w powiecie jarocińskim odpowiada na wyzwania wynikające 

z priorytetów, celów i wytycznych dokumentów programowych określających kształt 

europejskiej, krajowej i regionalnej polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. 

Wszystkie działania założone w niniejszym planie przewidziane do realizacji odpowiadają 

czterem filarom Europejskiej Strategii Zatrudnienia tj.: 

- Zatrudnialności, czyli zdolności do bycia zatrudnionym, 

- Przedsiębiorczości, 

- Zdolności adaptacyjnych pracowników i pracodawców, 

- Równości szans. 

Realizacja Planu będzie w dużej mierze zależna od środków, jakimi Urząd Pracy w Jarocinie 

będzie dysponował w 2016 roku oraz latach następnych. Na wysokość budżetu składają się 

środki Funduszu Pracy, obliczone na podstawie algorytmu, bieżąco pozyskane środki  

z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także środki z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

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

do wiadomości plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie na lata 2016-2020.   

 

Ad. pkt 5. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.4.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu jednostki o łączną kwotę 78 170,00 zł na 

paragrafach płacowych. Zwiększenie jest konieczne z uwagi na dokonanie podwyżki 

wynagrodzeń od grudnia 2015 r. 

 

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

jednogłośnie, wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 78 170,00 

zł. 

 

 

 



Ad. pkt 6. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3000. 

05.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg wyjaśnił, że prosi o przesunięcie środków  

w kwocie 31 000,00 zł między zadaniami w par. 4300. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 7. 

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

z pismem Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.7021.3.14.2016.RW- ranking dróg na 

których należy wykonać powierzchniowe utrwalanie. Zarząd będzie analizował powyższy 

ranking na kolejnym posiedzeniu. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt 8. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3000. 

04.2016.KB w sprawie wskazania zadań inwestycyjnych priorytetowych w roku 2017 do 

opracowania dokumentacji technicznych. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

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

zdecydował, że zajmie się tym tematem na kolejnym posiedzeniu. 

 

Ad. pkt 9. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego oraz 

pozostałego środka trwałego stanowiącego własność Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 



Projekt uchwały dotyczy przekazania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie, na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarocinie, samochodu osobowego marki 

SEAT Cordoba oraz garażu- konstrukcja stalowa.  

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 10. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie oddania w użyczenie Klubowi Żeglarskiemu "Wodniak" w Jarocinie 

pomieszczeń usytuowanych w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Klub Żeglarski WODNIAK w Jarocinie zwrócił się z prośbą o oddanie w użyczenie na czas 

oznaczony do dnia 31.05.2016 r. pomieszczenia garażowego położonego w Jarocinie, obręb 

Bogusław- Przemysłowe, dz. nr 342/10, na prowadzenie działalności statutowej 

Stowarzyszenia. 

 

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

Z. Kuzdżał, zdecydował, że z uwagi na fakt, iż użyczenie będzie bezpłatne, Zarząd chciałby 

zobaczyć projekt umowy, celem sprawdzenia czy interes powiatu został zabezpieczony  

w wystarczający sposób. Uchwała zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu. 

 

Ad. pkt 11.  

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył wniosek Pani Janiny Wawrzyniak znak R-GN-

NG.684.2.9.2016.SE w sprawie wejścia w prawa najemcy po nieżyjącym mężu. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Pani Janina Wawrzyniak zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na wejście w prawo 

najemcy po nieżyjącym mężu, części nieruchomości- garażu przy ul. St. Batorego  

w Jarocinie.  

 



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

Z. Kuzdżał zgodził się na prośbę Pani Wawrzyniak. 

 

Ad. pkt. 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.3.2016.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 100,00 zł z par. 4210 do par. 4500, na 

uregulowanie podatku rolnego. 

  

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 13. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

  

Uchwała dotyczy nieodpłatnego przekazania na rzecz Domu Pomocy Społecznej z siedzibą 

w Zakrzewie środków trwałych zlokalizowanych w Kotlinie przy ul. Parkowej 5. 

 

Starosta poprosił o wykreślenie z projektu uchwały zapisu „im. Marii Kaczyńskiej”, 

ponieważ nie minęło jeszcze 30 dni od nadania imienia, w których Wojewoda może wnieść 

zastrzeżenia.   

 

Zarząd w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, nie miał pytań, po 

uwzględnieniu sugestii Starosty podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 14. 

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

3.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 



Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 500,00 zł 

na obsługę prawną, w związku z koniecznością opłaty kosztów podróży związanych  

z reprezentowaniem powiatu w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Radcy Prawnego 

Grzegorza Czerwińskiego.  

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 15. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.4.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Zmiana polega na przesunięciu kwoty 6 000,00 zł z par. 4430 do par. 4390 na zawarcie 

umowy na sporządzenie opinii prawnej w przedmiocie zastosowania przez Zamawiającego 

warunku udziału w postępowaniu przetargowym polegającym na konieczności 

dysponowania przez Wykonawcę wytwórnią mas bitumicznych, zlokalizowaną w określonej 

odległości od miejsca prowadzenia robót budowlanych.    

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 16. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Komunikacji nr A-RK.3020. 

1.2016.KP w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Referat Komunikacji zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym  

po stronie wydatków, polegających na zapewnieniu środków w kwocie 60 000,00 zł na 

wykonanie przez firmę zewnętrzną zadań polegających na zorganizowaniu i przygotowaniu 

zarządzania powiatowym transportem zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej. 

Zadania wynikają z „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Powiatu 

Jarocińskiego”. 

 



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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. Środki będą pochodziły ze zwiększenia 

dochodów za opłaty komunikacyjne, rozdział 75618, par. 0420. 

 

Ad. pkt 17. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 2016.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

W porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jarociński 

ustala się na rok 2016 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Dofinansowanie obejmuje w pierwszej kolejności studia podyplomowe i kursy 

kwalifikacyjne z zakresu i specjalności związanych z: uzyskaniem kwalifikacji do nauczania 

drugiego przedmiotu czy uzyskaniem kwalifikacji nauczycieli w zakresie przedmiotów 

zawodowych. Ustala się na rok 2016 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w formach zaocznych  

w wysokości do 50%  czesnego, ale nie więcej niż 2 000 zł dla jednego nauczyciela. Niżej 

przedstawiony podział środków do poszczególnych szkół został zaopiniowany przez związki 

zawodowe zrzeszające nauczycieli i kształtuje się następująco: 

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie  - 25 086 zł 

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie  - 25 584 zł 

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie – 20 284 zł 

4) Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach – 12 025 zł  

5) Zespół Szkół Specjalnych  w Jarocinie – 22 400 zł  

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie – 4 782 zł 

7) Starostwo Powiatowe w Jarocinie – 42 072 zł 

oraz na działalność nauczycieli, którym powierzono zadania doradców metodycznych – 

11 000,00 zł. 

  

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 



Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ogłoszenia oferty Stowarzyszenia Jarocin XXI na realizację zadania 

publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Stowarzyszenie Jarocin XXI złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pt. Wielki 

Teatr w Małym Mieście. Okres realizacji zadania od 01 maja do 31 lipca 2016 r. 

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 10 000,00 zł.  

 

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

Z. Kuzdżał, zdecydował, że nie jest zainteresowany ofertą Stowarzyszenia Jarocin XXI i nie 

podjął uchwały. Zarząd zauważył, że pod koniec ubiegłego roku był ogłoszony otwarty 

konkurs ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 

roku, w ramach którego Stowarzyszenie powinno złożyć ofertę. 

 

Ad. pkt 19. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ogłoszenia oferty Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Potarzycy 

na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Powyższa oferta została zgłoszona do otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu 

jarocińskiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku, jednak ze względu na błędy formalne 

została odrzucona. Oferta została poprawiona oraz złożona przez Stowarzyszenie ponownie w trybie 

z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zadanie dotyczy organizacji „XIX Mi ędzynarodowe 

Spotkania Folklorystyczne”. Termin realizacji zadania od 01.06. do 29.08.2016 r., wnioskowana 

kwota 10 000,00 zł.   

 

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

zdecydował, że wyraża zgodę na realizację zadania publicznego pn. „XIX Międzynarodowe 

Spotkania Folklorystyczne” i przyznał kwotę 8 000,00 zł na ten cel. Zarząd jednogłośnie 

podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia oferty Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej  

w Potarzycy na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 



Ad. pkt 20. 

Zarząd rozpatrzył pismo Towarzystwa Krzewienia Sportu Siatkarz Jarocin w sprawie 

wystąpienia z ofertą na dofinansowanie Mistrzostw Wielkopolski Młodziczek w Piłce 

Siatkowej. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł na 

zorganizowanie zawodów- Finał Mistrzostw Wielkopolski Młodziczek w piłce siatkowej. 

Zawody odbędą się w dniach 12-13 marca w Hali Sportowej Spółki Jarocin Sport.  

 

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

jednogłośnie zdecydował, że nie ma środków na dofinansowanie w/w zadania.  

 

Ad. pkt 21. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił pismo Wydziału Oświaty nr O.8010.1. 

2016.DS w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego na 

łączną kwotę 10 000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane przy realizacji zadań z Programu 

Zdrowotnego Powiatu Jarocińskiego na rok 2016, w którym ujęto m.in. profilaktyczne 

badania zdrowotne i organizację przedsięwzięć nt. profilaktyki zdrowotnej. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego. Środki będą pochodziły  

z rozdziału 85202. 

 

Ad. pkt 22. 

Kolejne pismo Wydziału Oświaty nr O.3026.5.2016.DS w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. dotyczyło zwiększenia budżetu Wydziału o kwotę 6 000,00 zł na 

zakup książek do Biblioteki Parafialnej Francesco przy Parafii Św. Antoniego w Jarocinie.  

Z powyższej biblioteki korzystają m.in. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

i Nr 2 w Jarocinie. 



Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

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

zgodę na przedłożone zmiany i zakup niezbędnej literatury.  

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłoży do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 nr GK 3121.1.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie zwróciła się z prośbą  

o przesunięcie kwoty 7 268,00 zł z par. 4010 do par. 4040. Zmiany są konieczne z uwagi na 

błędnie oszacowaną kwotę wynagrodzenia rocznego. W planie znajdują się środki  

w wysokości 280 000,00 zł natomiast jest potrzebna kwota 287 268,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził zaproponowane zmiany.  

 

Ad. pkt 24. 

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

Z. Kuzdżał, wyrazili zgodę na 14 godzin zajęć indywidualnych dla uczennicy Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie Natalii Drewniak w okresie od 01.02.2016 r. do końca 

roku szkolnego 2015/2016. Nauczanie indywidualne zostanie zrealizowane w ramach 

budżetu szkoły.  

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. pkt 25. 

W kolejnym punkcie Zarząd w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, 

zatwierdził zmieniony harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

miasta Jarocina. Zmiana dotyczy zamiany dyżurów aptek „Dr. Max” oraz „Stylowa”  

w Jarocinie. Apteka „Stylowa” będzie pełniła dyżur w okresie 23-27 maja 2016 r., a apteka 

„Dr. Max”28-29 maja oraz 05-11 grudnia 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 



Ad. pkt 26. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Jarocinie nr ZSO.3110.1.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 10 252,00 zł z par. 4040 do par. 6060. 

Oszczędności powstałe po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dyrektor prosi 

o przesunięcie na zakup wyposażenia do siłowni.  

 

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

Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył pismo Zespołu Szkół Ogólnokształcących.  

 

Ad. pkt 27. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny DOMOSTWO  

w Górze nr 032/2/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie dochodów jednostki o kwotę  4 612,00 zł. Są to 

darowizny dla wychowanków otrzymane w 2015 r. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że dochody można zwiększyć o kwotę 3 854,00 zł, są to darowizny 

otrzymane w roku 2016, natomiast pozostała część środków- 758,00 zł zostanie przesunięta  

z rozdziału 85202. 

 

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

zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 28. 

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

jednogłośnie zapoznali się i rozpatrzyli interpelację radnych S. Martuzalskiego,  

W. Kwaśniewskiego oraz L. Mazurka w sprawie przeznaczenia środków z emisji 

obligacji. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 



Starosta wyjaśnił, że stosowna odpowiedź zostanie przygotowana i przesłana radnym.  

 

Ad. pkt 29. 

Starosta przedłożył do zaopiniowania list otwarty Stowarzyszenia Jarociński Ruch 

Samorządowy w sprawie podjęcia uchwały o wycofanie planowanych wydatków na 

realizację budowy łącznika dróg krajowych nr 11 i nr 12 oraz zaniechanie dalszych 

prac związanych z tą inwestycją. 

Pismo stanowią załącznik nr 26 do protokołu. 

 

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

zdecydował, że budowa łącznika dróg krajowych nr 11 i 12 jest celowa i zasadna, dlatego 

Zarząd nie widzi potrzeby występowania z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą 

wykreślenia tego zadania z budżetu. Zarząd pragnie wskazać, że zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, to do jego wyłącznej kompetencji należy inicjatywa  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 

 

Ad. pkt 30.  

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Finansów nr F.3021.2016.GK3  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Zmiany przedstawione w piśmie zostały dokonane w związku z rozliczeniem odpisów na 

nagrody nauczycieli z okazji dnia komisji edukacji narodowej.   

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził zaproponowane zmiany.  

 

Ad. pkt 31 i pkt 32. 

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

uwag, przyjął do wiadomości informacj ę Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 

DF.VII.4021.15.1.2016.MŚ w sprawie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na 

finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz informację Wojewody Wielkopolskiego 



nr FB-I.3111.15.2016.8 w sprawie planu dotacji celowej przeznaczonej na 

sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Pisma stanowią odpowiednio załącznik nr 28 i nr 29 do protokołu. 

 

Ad. pkt 33.   

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w związku z uchwałą Rady Powiatu Jarocińskiego, podjętą na sesji w dniu 

04.02.2016 r. należy wprowadzić zmiany w planie finansowym urzędu jednostki samorządu 

terytorialnego na 2016 r. 

 

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 34. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r.  W projekcie uchwały zostały wprowadzone zmiany 

zatwierdzone przez Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 35. 

W następnym punkcie Członkowie Zarządu w czteroosobowym składzie (Starosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) podjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu 

terytorialnego na 2016 r. Jest to uchwała proceduralna do podjętej w poprzednim punkcie 

uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowią załącznik nr 32 do protokołu. 

 



Ad. pkt 36. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2028. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w uchwale kwot zostały załączone do powyższego projektu uchwały.  

 

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

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

 

Ad. pkt 37. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał zatwierdzili omówiony przez Skarbnik projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Zmiany zawarte  

w uchwale zostały zatwierdzone przez Zarząd na obecnym posiedzeniu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Ad. pkt 38. 

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wydania opinii w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie odcinka drogi klasy G od 

skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Śródmiejską do projektowanego węzła 

obwodnicy miasta Jarocina”. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

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

pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy Jarocin dotyczący "Budowy odcinka drogi klasy G 

od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Śródmiejską do projektowanego węzła 

obwodnicy miasta Jarocina” i podjął uchwałę. 

 

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

wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany w projekcie umowy najmu lokalu przy ul. 

Zacisznej 1.  Zmiana polega na wykreśleniu w paragrafie 8 pkt. 2 zapisu „Wynajmującemu 



służy prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia z ważnych przyczyn: jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem umowy 

stanie się wynajmującemu niezbędna  dla realizacji jego zadań ustawowych”. Punkt 2 

otrzyma brzmienie „Umowa może ulec rozwiązaniu na mocy porozumienia stron w każdym 

czasie”.  

Pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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