
Protokół Nr 58/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 22 marca 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 22 marca 2016 r. został ustalony wcześniej 

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

z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Ewa Gościniak  - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, 

3. Jacek Jędraszczyk  - Burmistrz Miasta i Gminy Żerków, 

4. Honorata Śmigielska - Dyrektor Wydziału Rozwoju, 

5. Joanna Kilijańska  - doradca podatkowy firmy DPK Doradztwo Podatkowe 

i Księgowość, 

6. Kazimierz Cieślak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie, 

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

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

Nieruchomościami. 

 

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich 

przybyłych.  

 

Ad. pkt. 2 

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad, następnie poprosił o jego rozszerzenie  

i wprowadzenie w punkcie 4 tematu „Rozważenie możliwości zawarcia porozumienia  

z Gminą Żerków, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie przebudowy 

drogi w ramach PROW, składanego przez Gminę Żerków. Członek Zarządu Mirosław 

Drzazga natomiast poprosił o wprowadzenie w sprawach bieżących pismo Wydziału 

Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.9.2016.MB2 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak 

oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie, wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad, następnie 

przystąpiono do jego realizacji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 



3. Przyjęcie protokołu nr 57/16 z posiedzenia w dniu 09 marca 2016 r. 

4. Rozważenie możliwości zawarcia porozumienia z Gminą Żerków, stanowiącego 

załącznik do wniosku o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach PROW, 

składanego przez Gminę Żerków. 

5. Przyjęcie do wiadomości Raportu z przeglądu VAT dla Powiatu Jarocińskiego. 

6. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PZ.PT.2312.1.4.2016 w sprawie wsparcia finansowego na doposażenie 

zestawu hydraulicznego poprzez zakup węży hydraulicznych na potrzeby 

ratownictwa technicznego powiatu jarocińskiego. 

7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

III/0303/9/16 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zatrudnienia oraz 

zwiększenie planu finansowego na ten cel. 

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

III/0303/10/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

10. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi 

Jarocińskiemu na 2016 r. 

11. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011.5.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Referatu Komunikacji nr A-RK.3020.3.2016.KP w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

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

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

5.2016.FA w sprawie zmiany nazwy zadania remont dachu w budynku przy Al. 

Niepodległości 10. 

15. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jarocin w sprawie powierzenia 

realizacji zadania pn: "Modernizacja energetyczna i oświetleniowa budynku Urzędu 

Miejskiego" w zakresie obejmującym wymianę okien połaciowych, docieplenie 

dachu i modernizację systemu grzewczego budynku administracyjnego stanowiącego 

współwłasność Gminy Jarocin i Powiatu Jarocińskiego. 



16. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-ZK.5570. 

7.2016.CB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

17. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie propozycji 

pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Jarocińskiego 

18. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie propozycji 

zaliczenia drogi gminnej mającej swój przebieg na terenie Powiatu Jarocińskiego 

do kategorii dróg powiatowych. 

19. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3000.07.2016.KB  

w sprawie zmiany nazwy zadań. 

20. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3000.08.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

21. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.4.2016.FK w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2016 r. 

22. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.2.2016.FK w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2016 r. 

23. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.3.2016.FK w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2016 r. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

rozwiązania za porozumieniem stron umów najmu gruntu pod garaż, usytuowanego 

na nieruchomości położonej w Porębie 32, gm. Jaraczewo, stanowiącej własność 

Powiatu Jarocińskiego. 

25. Rozpatrzenie wniosku Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Wspólnoty 

mieszkaniowej Tarce 20a i 20b w celu nabycia nieruchomości położonej  

w Tarcach. 

26. Rozpatrzenie pisma Fundacji Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej "Alter Ego"  

w sprawie wsparcia finansowego wydarzenia muzycznego w Żerkowie. 

27. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.071.1.17.2016 w sprawie dofinansowania zakupu 

podręczników dla przedmiotów zawodowych. 

28. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.302.7.2016.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 

2016 r. 



29. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.5.2016.DS 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup ekspresu do kawy dla Biblioteki Parafialnej 

Francesco działającej przy parafii Św. Antoniego w Jarocinie. 

30. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.8131.2.2016.DS 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

31. Zatwierdzenie nagród dla zawodników oraz ich trenerów, za osiągnięcie wysokich 

wyników sportowych w roku 2015. 

32. Rozpatrzenie pisma Pana Mirosława Drzazgi w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych na organizację uroczystości nadania imienia Pani Marii Kaczyńskiej 

Domowi Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

33. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie  

nr P.P-P.330.11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

34. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO.0200.1.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

nr ZSP/0312/1/2016 w sprawie zmian w planie finansowym 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. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za  

2015 r. 

39. Sprawy bieżące: 

a) Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 

uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego. 

b) Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.3026.9.2016.MB2 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół  nr 57/16 z posiedzenia w dniu 09 marca 

2016 r. 

Zapytał, czy są uwagi do protokołu? 



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

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

 

Ad. pkt 4. 

Na posiedzenie Zarządu przybył Burmistrz Miasta i Gminy Żerków Jacek Jędraszczyk, który 

wyjaśnił, że Gmina Żerków będzie składała wniosek w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi 

gminnej Lisew- Ludwinów”. Aby zyskać dodatkowe punkty Gmina prosi o wsparcie, 

polegające na zapewnieniu realizacji inwestycji w porozumieniu z inną jednostką samorządu 

terytorialnego czyli w porozumieniu z powiatem. Zadaniem Powiatu będzie przebudowa 

drogi powiatowej, krzyżującej się z drogą gminną.  

 

Honorata Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju wyjaśniła, że są dwie koncepcje. Jedna 

zakłada, iż powiat wykona przebudowę skrzyżowania w Lisewie na rondo, a druga 

przebudowę odcinka drogi powiatowej, biegnącej wzdłuż basenów w Żerkowie, która będzie 

się składała z położenia nowej nawierzchni asfaltowej a do tego budowa ścieżki pieszo- 

rowerowej lub chodnika jako element towarzyszący.   

 

Burmistrz Jędraszczyk wyjaśnił, że nie ma jeszcze oszacowanych kosztów tych wariantów, 

ale jego zdaniem budowa ronda będzie tańsza.   

 

Starosta zaproponował, aby na następne posiedzenie Zarządu Referat Dróg Powiatowych 

oszacował wstępne koszty każdego z wariantów i na tej podstawie Zarząd zdecyduje, który 

wybrać. 

 

Sprawa zostanie rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu. 

 

Ad. pkt 5. 

Na posiedzenie Zarządu została zaproszona Pani Joanna Kilijańska, Doradca Podatkowy  

z firmy DPK Doradztwo Podatkowe i Księgowość z Wrocławia, która omówiła Raportu  

z przeglądu VAT dla Powiatu Jarocińskiego. Wyjaśniła, że  raport stanowi podsumowanie 

wniosków z analizy w zakresie zasadności odliczania przez Powiat Jarociński podatku od 

towarów i usług od wydatków bieżących Powiatu na funkcjonowanie i utrzymanie Starostwa 

Powiatowego, w świetle znowelizowanych  przepisów ustawy o VAT. Dodała, że zanim 



przystąpi się do takiego odliczania, warto ocenić, jaka to będzie kwota, gdyż sama procedura 

jest bardzo czasochłonna i wiąże się z weryfikacją każdej faktury, która dokumentuje 

wydatki bieżące na Starostwo, następnie należy ocenić, które z wydatków kwalifikują się do 

odliczenia a które nie a później dokonać odliczenia w oparciu o dwie proporcje VAT. 

Przedstawiona analiza została wykonana na podstawie danych dotyczących wartości 

miesięcznych wydatków na Starostwo Powiatowe w grudniu 2015 r., jako miesiąca  

o potencjalnie najwyższej wartości wydatków w roku podatkowym, celem wskazania  

w analizie potencjalnie najwyższej kwoty miesięcznego odliczenia VAT w tym zakresie.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że miesięczna kwota odliczenia VAT wyniesie ok. 

650,00 zł. Jest to kwota stosunkowo niewielka w porównaniu z nakładem pracy, jaki trzeba 

włożyć, aby w przyszłości zweryfikować i przeliczać kwotę do odliczania. Pani Kilijańska 

dodała, że podejmując decyzję o tym, czy powiat będzie odliczać VAT czy nie warto 

przeanalizować nakłady i koszty pracy pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia 

podatku VAT. Od 1 stycznia 2016 r. Powiat ma prawo do odliczenia części VAT od 

wydatków mieszanych na utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego  stosując 

dwie proporcje odliczenia tj. pre-współczynnik VAT oraz współczynnik VAT. Z dokonanych 

obliczeń pre- współczynnik został skalkulowany na poziomie 7%, a współczynnik VAT- 

65%. Dodała, że zasadność odliczania VAT zostaje w gestii Zarządu. 

Raport stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, przyjął do wiadomości omówiony raport.  

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PZ.PT.2312.1.4.2016 w sprawie wsparcia finansowego na 

doposażenie zestawu hydraulicznego poprzez zakup węży hydraulicznych na potrzeby 

ratownictwa technicznego powiatu jarocińskiego. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Kazimierz Cieślak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie 

wyjaśnił, że całkowity koszt zakupu węży do zestawu hydraulicznego firmy HOLMATRO to 

wartość ok. 22 000,00 zł, a kwota o którą Straż wnioskuje to 5 000,00 zł. Dodał, że Komenda 

planuje złożyć także wniosek do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu oraz 



Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z prośbą  

o dofinansowanie tego zadania.  Komendant dodał, że wzrost akcji ratowniczych na drogach 

wymusza potrzebę tworzenia nowoczesnej jednostki ratowniczej, wyposażonej w pełen 

zakres sprzętu ratowniczego, stąd prośba o dofinansowanie zakupu w/w węży.  

 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie wyraził zgodę na wsparcie finansowe Komendy w kwocie 5 000,00 

zł na zakup węży hydraulicznych. 

 

Ad. pkt 7. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Na posiedzenie Zarządu przybył Grzegorz Fengler, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie, który wyjaśnił, że prosi o zwiększenie dochodów jednostki o kwotę 75,00 zł  

z tytułu wynajmu sali szkoleniowej oraz przesunięcie łącznej kwoty 478,00 zł do par. 3020  

z uwagi na wzrost cen odzieży i obuwia roboczego, według których wyliczany jest 

ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej. Ponadto Dyrektor zwrócił się z prośbą  

o zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 12 300,00 zł na obsługę prawną urzędu. 

  

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt 8. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie 

nr DPS-III/0303/9/16 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zatrudnienia oraz 

zwiększenie planu finansowego na ten cel. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga wyjaśnił, że Dyrektor DPS zwrócił się z prośbą  

o wyrażenie zgody na zwiększenie zatrudnienia w jednostce o 6 etatów. Będą to osoby 

zatrudnione na stanowisku portierów, których zadaniem będzie m.in. kontrolowanie ruchu 

osób przebywających na terenie DPS w Kotlinie oraz obsługa bramy wjazdowej. Dyrektor 



zaznaczył, że Jednostka nie posiada wolnych etatów do zabezpieczenia portierni, ani 

całodobowej usługi ochrony osób i mienia na tym obiekcie, która mogłaby realizować 

zadania portierów. Dodatkowo, na zwiększenie etatów jest potrzebna kwota ok. 150 000,00 

zł, której Dom Pomocy Społecznej nie posiada, stąd prośba o dofinansowanie paragrafów 

płacowych na w/w cel.  Mirosław Drzazga dodał, że jest przeciwny przekazaniu środków na 

zwiększenie zatrudnienia, ponieważ osoby, które mają być zatrudnione, mają posiadać 

orzeczenie o niepełnosprawności. W związku z powyższym Dyrektor DPS powinien 

przedstawić, jaką kwotę refundacji uzyska z PFRON.  

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia o 6 etatów, ale nie wyraził zgody na 

dofinansowanie w kwocie 150 0000,00 zł na ten cel. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ma 

przedstawić jaką refundację otrzyma z PFRON. 

 

Ad. pkt 9. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Zakrzewie nr DPS-III/0303/10/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu 

jednostki o kwotę 90 000,00 zł, na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie 

administrowania posesji i budynków mieszczących się na terenie Domu Pomocy Społecznej 

w Kotlinie. Wykonanie powyższych usług nie jest możliwe przez pracowników DPS  

z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu oraz zasobów osobowych, do ich realizacji.  

 

Z uwagi na rodzące się wątpliwości Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zdecydował, żeby na zaprosić Dyrektora DPS w Zakrzewie na 

kolejne posiedzenie, celem wyjaśnienia wątpliwości. Pismo nie zostało rozpatrzone.   

 

Ad. pkt 10. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

Powiatowi Jarocińskiemu na 2016 r. 



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

nakłada na Radę Powiatu obowiązek podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań  

i ustalenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przekazanych przez Prezesa Zarządu PFRON Powiatowi Jarocińskiemu 

w 2016 r. w wysokości 1 363 153,00 zł. Zadania przewidziane w projekcie uchwały, są 

zgodnie z zadaniami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 

finansowane z w/w środków, a zaproponowane kwoty w poszczególnych zadaniach wynikają 

z analizy rozeznania potrzeb. 

 

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

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

 

Ad. pkt 11.  

Zarząd rozpatrzył pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr 

FN.3011. 5.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Z uwagi na Uchwałę nr XXVII/311/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu na prowadzenie Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie prosi o zwiększenie planu 

wydatków o łączną kwotę 15 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na umowy zlecenie 

oraz składki ZUS dla specjalistów pełniących dyżur w OIK. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany.   

 

Ad. pkt. 12. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Komunikacji nr A-RK.3020.3.2016.KP 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 



Referat Komunikacji zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego o kwotę 

50 000,00 zł na wykonanie zadań polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowania wyboru operatora w trybie koncesji oraz przygotowania z nim umowy na 

usługi wykonania powiatowego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności 

publicznej, wynikającego z „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Jarocińskiego. 

  

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał jednogłośnie, bez uwag, wyrazili zgodę na zwiększenie planu 

finansowego Referatu Komunikacji na wnioskowany cel.  

 

Ad. pkt 13. 

Ewa Gościniak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa omówił pismo nr 

A-OB.3026. 4.2016.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

  

Wyjaśniła, że Referat Organizacyjny dokonuje scalenia niektórych zadań, które nie 

wymagają zawarcia umowy w par. 4300 na kwotę 5 677,00 zł. Ponadto w związku z niższym 

niż planowano wykonaniem w zakresie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

zaistniała możliwość przeniesienia zaoszczędzonych środków, zgodnie z przedłożoną tabelą.   

 

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

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 14. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr 

A-OB.3026.5.2016.FA w sprawie zmiany nazwy zadania remont dachu w budynku przy 

Al. Niepodległości 10. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Kierownik Ewa Gościniak wyjaśniła, że Urząd Miejski w Jarocinie zwrócił się z prośbą o 

zmianę nazwy zadania, zapisanego w budżecie powiatu jako „Remont dachu w budynku przy 

Al. Niepodległości 10” na zadanie pn: „Modernizacja energetyczna i oświetleniowa budynku 

Urzędu Miejskiego w zakresie obejmującym wymianę okien połaciowych, docieplenie dachu 



i modernizacja systemu grzewczego budynku administracyjnego stanowiącego 

współwłasność Gminy Jarocin i Powiatu Jarocińskiego, polegające na ociepleniu 

stropodachu wspólnego budynku przy Al. Niepodległości 10-12 oraz wymianę oświetlenia 

jarzeniowego na oświetlenie typu LED w biurach i na korytarzach na I i II piętrze, klatkach 

schodowych oraz w pomieszczeniach piwnicznych wykorzystywanych przez Urząd Miejski 

w Jarocinie”. Powyższa zmiana jest podyktowana ubieganiem się przez Gminę Jarocin  

o dofinansowanie ocieplenia dachu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014+ 3 Osi Priorytetowej- Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja 

energetyczna  budynków użyteczności publicznej.   

 

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

oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania. 

 

Ad. pkt 15. 

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa Ewa Gościniak omówiła punkt 

wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jarocin w sprawie powierzenia 

realizacji zadania pn: "Modernizacja energetyczna i oświetleniowa budynku Urzędu 

Miejskiego" w zakresie obejmującym wymianę okien połaciowych, docieplenie dachu  

i modernizację systemu grzewczego budynku administracyjnego stanowiącego 

współwłasność Gminy Jarocin i Powiatu Jarocińskiego.  

Projekt porozumienia stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że kontynuacją tematu z poprzedniego punktu jest wyrażenie przez Zarząd 

Powiatu Jarocińskiego zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jarocin w sprawie 

powierzenia Gminie realizacji zadania "Modernizacja energetyczna i oświetleniowa 

budynku Urzędu Miejskiego" w zakresie obejmującym wymianę okien połaciowych, 

docieplenie dachu i modernizację systemu grzewczego budynku administracyjnego 

stanowiącego współwłasność Gminy Jarocin i Powiatu Jarocińskiego. Dodała, że 

załączony projekt porozumienia może ulec zmianie, gdyż jego zapisy są konsultowane  

z radcą prawnym jednak krótki termin na złożenie przez Gminę wniosku spowodował 

konieczność przedstawienia porozumienia w załączonym kształcie. Nadmieniła, że pan 

Tomasz Kuderski, radca prawny przedstawił jedną uwagę. Jego zdaniem w treści 

porozumienia należałoby rozważyć dodanie zapisu, że Gmina Jarocin zostaje upoważniona 

przez Powiat, powołując się na art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 



przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego we wnioskowanym 

zakresie. 

 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia 

realizacji przedmiotowego zadania Gminie Jarocin. 

 

Ad. pkt 16. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego  

i Bezpieczeństwa nr A-ZK.5570.7.2016.CB w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Przeniesienia między paragrafami w planie Powiatowej Komisji Lekarskiej są spowodowane 

zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia z 1 750,00 zł na 1850,00 zł. W związku  

z powyższym należy zwiększyć wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy o łączną kwotę 1 090,00 zł. Środki należy przesunąć z zakupu 

materiałów i wyposażenia.  

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany.  

 

Ad. pkt 17. 

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

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych  

na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Gmina Jarocin, w celu uporządkowania zarządzania drogami, wystąpiła z propozycją 

zamiany kategorii dróg powiatowych na drogi gminne. Przedstawione drogi tj. ul. Słoneczna 

w Jarocinie o długości 207 m oraz ul. Wiosenna w Jarocinie o dł. 390 m, nie spełniają 

definicji drogi powiatowej, w związku z powyższym zmiana kategorii jest uzasadniona.  

 



Ad. pkt 18. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie propozycji zaliczenia drogi gminnej mającej swój przebieg na terenie 

Powiatu Jarocińskiego do kategorii dróg powiatowych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Projekt uchwały dotyczy propozycji zaliczenia dniem 01.01.2017 r. ul. Szkolnej w Cielczy 

na odcinku 804 m do kategorii dróg powiatowych. Powyższa droga spełnia warunki 

określone w art. 6a ustawy o drogach publicznych, który mówi „ do dróg powiatowych 

zalicza się drogi inne niż wymienione w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 tej ustawy, tj. inne niż 

drogi krajowe i wojewódzkie stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów  

z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą”. 

 

Ad. pkt 19. 

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

07.2016.KB w sprawie zmiany nazwy zadań. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Referat Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o zmianę nazw zadań ujętych w budżecie 

powiatu na 2016 r.: 

− z „Budowa chodnika w Rusku w kierunku Koźmina dł. 120 m oraz budowa chodnika 

między ul. Szkolną a ulicą Sportową o długości 80m”  

− na „Przebudowa drogi powiatowej w Rusku polegającej na dobudowie 

chodników w kierunku Koźmina o długości 120 m oraz dobudowie chodnika 

między ul. Szkolna a ulicą Sportową o długości 80 m”, 

− z „Budowa chodnika w Brzóstkowie”  

− na „Przebudowa drogi powiatowej w Brzóstkowie polegającej na dobudowie 

chodnika”, 

− oraz z „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych” 

− na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 

Żerków- Dobieszczyzna- granica powiatu jarocińskiego”. 

 



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

Z. Kuzdżał jednogłośnie, wyraził zgodę na zmianę nazw zadań. 

 

Ad. pkt 20. 

Honorata Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju, przedstawiła pismo Referatu Dróg 

Powiatowych nr R-DP.3000.08.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o dodanie zadania w par. 6050 pod nazwą „Przebudowa drogi 

Jarocin- Wola Książęca w miejscowości Woja Książęca” na kwotę 430 000,00 zł oraz 

przesunięcie środków w wysokości 5 000,00 zł z par. 4270 do par. 4300 na bieżącą obsługę  

i utrzymanie samochodu służbowego. 

 

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

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

 

Ad. pkt 21. 

Pani Honorata Śmigielska omówiła pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.4.2016.FK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że Rada Miejska w Jarocinie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi 

pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa ulicy Wybudowanej w Jarocinie- etap 

II” w kwocie 430 000,00 zł, w związku z powyższym prosi o ujęcie tej kwoty w budżecie. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedstawione zmiany w planie finansowym.  

 

Ad. pkt 22. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1. 

2.2016.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 



Referat Inwestycji zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 

96 000,00 zł, w związku z pozyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą 

„Rewaloryzacja parku zabytkowego w Kotlinie”. Jednocześnie Referat poprosił o dokonanie 

zmiany nazwy zadania ujętego w budżecie jako „ wykonanie rewaloryzacji parku w Kotlinie- 

etap I” na „rewaloryzacja parku zabytkowego w Kotlinie” oraz przesunięcie środków  

w wysokości 15 935,00 zł z wykonania dokumentacji rewaloryzacji parku zabytkowego  

w Kotlinie na rewaloryzację parku zabytkowego w Kotlinie.   

 

Skarbnik zaznaczył, że środki w dochodach należy przyjąć w rozdziale 90008 a nie 90011. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 23. 

Dyrektor Honorata Śmigielska przedstawiła pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1. 

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

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że Referat prosi o zwiększenie planu finansowego w par. 4390 o kwotę 1 000,00 

zł, w związku z koniecznością uzyskania z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska dokumentu świadczącego o osiągnięciu planowanego efektu ekologicznego  

w wyniku realizacji przedsięwzięcia przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, 

zrealizowanych w ranach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania budynku socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie. Dokumenty są niezbędne do przedłożenia w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z zawartymi 

umowami pożyczki. Ponadto Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie par. 4510 o kwotę 

300,00 zł. Środki są niezbędne do uiszczenia opłaty w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej w Poznaniu za wydanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym dla pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej  

w Kotlinie. 

 



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

oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu, zgodnie z pismem Referatu 

Inwestycji.  

 

Ad. pkt 24. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umów najmu gruntu pod garaż, 

usytuowanego na nieruchomości położonej w Porębie 32, gm. Jaraczewo, stanowiącej 

własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Pan Eugeniusz Zajdler zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy najmu gruntu pod garaż 

zawartą w dniu 27.10.2008 r. na czas nieoznaczony oraz umowę najmu gruntu pod garaż 

zawartą w dniu 30.07.2012 r. na czas nieoznaczony. 

  

Zarząd bez uwag, 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał), wyraził zgodę na rozwiązanie umów najmu i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 25. 

Alicja Staniszewska Główny specjalista w Referacie Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami przedstawiła pismo Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Wspólnoty 

mieszkaniowej Tarce 20a i 20b w celu nabycia nieruchomości położonej w Tarcach. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że w blokach nr 20 a i 20 b w Tarcach Powiat ma dwóch najemców. Zarząd 

Wspólnoty chce nabyć działkę nr 86/10 od Państwa Nożewnik i przeznaczyć ją na ogródki 

działkowe dla mieszkańców tych bloków. W związku z powyższym zwrócił się do Zarządu 

Powiatu o udzielenie pełnomocnictwa i wyrażenie zgody na zakup nieruchomości w imieniu 

osób, które wynajmują mieszkania od Powiatu.   

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, udzielił pełnomocnictwa dla Zarządu Wspólnoty. 



Ad. pkt 26. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Fundacji Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej 

"Alter Ego" w sprawie wsparcia finansowego wydarzenia muzycznego w Żerkowie.  

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Fundacja Przyjaciół Szwajcarii Żerkowskiej „Alter Ego” z siedzibą w Chrzanie, zwróciła się 

z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 60 000,00 zł wydarzenia muzycznego w Żerkowie. 

Wydarzenie mające na celu integrację społeczności lokalnej oraz promowanie miasta Żerków 

i Szwajcarii Żerkowskiej planowane jest na dzień 07 sierpnia 2016 r. W swoim wymiarze 

zawierać będzie przegląd zespołów muzyki tanecznej, które oceni jury oraz koncert Gwiazd, 

podczas którego wystąpi zwycięski zespół. W ramach wnioskowanej kwoty powiat- jako 

promocja powiatu- ma zapłacić gażę zespołów oraz ZAIKS. Impreza ma być biletowana. 

 

Zbigniew Kuzdżał zaznaczył, że jest „za” wydarzeniem, ale poprosił o rozliczenie finansowe 

imprezy z uwzględnieniem wkładu własnego Fundacji oraz innych środków pozyskanych do 

realizacji imprezy. 

 

Przemysław Franczak podzielił zdanie Z. Kuzdżała. Zauważył, że Fundacja wnioskuje  

o znaczną kwotę, a jej działalność i doświadczenie nie jest znane.    

 

Starosta poinformował, że Fundacja zabezpiecza ze swojej strony kwotę ok. 65 000,00 zł, 

którą chce pozyskać od sponsorów. Z rozmowy wynika, że są bardzo chętni  

i zdeterminowani, żeby zorganizować tę imprezę. Dodał, że jest to Fundacja założona 

stosunkowo niedawno, dlatego nie mają doświadczenia w organizowaniu takich imprez. 

Zdaniem Starosty najważniejsze jest, aby w umowie na promocję powiatu podczas imprezy 

zawrzeć kilka zapisów zabezpieczających interes powiatu a mianowicie: 

- z uwagi na biletowanie imprezy i w związku z zawieraną umową bilety dla mieszkańców 

powiatu jarocińskiego będą tańsze o połowę, 

- w przypadku, kiedy impreza nie odbędzie się, Fundacja zwróci całą kwotę otrzymaną od 

powiatu wraz z odsetkami, 

- po wydarzeniu należy przedłożyć do powiatu szczegółowe rozliczenie imprezy,  

a w przypadku wystąpienia zysku, powiat będzie partycypował proporcjonalnie do 

włożonego wkładu. 

 



Zbigniew Kuzdżał zasugerował, aby wystosować pismo z prośbą o przedstawienie 

biznesplanu w/w imprezy, zawierające w szczególności kosztorys wydarzenia muzycznego  

z uwzględnieniem wkładu własnego Fundacji oraz listy sponsorów, którzy do tej pory 

zadeklarowali chęć pomocy. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie zgodzili się z propozycją Z. Kuzdżał. Zarząd 

zdecydował o przełożeniu rozpatrzenia tego pisma na kolejnym posiedzeniu Zarządu, po 

otrzymaniu odpowiedzi na zadane pytania.   

 

Ad. pkt 27. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.071.1.17.2016 w sprawie dofinansowania zakupu 

podręczników dla przedmiotów zawodowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 9 948,00 zł na zakup 

podręczników dla przedmiotów zawodowych.  

 

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

oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu szkoły o środki na zakup 

podręczników. 

 

Ad. pkt 28. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.302.7.2016.KD w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o dokonanie przesunięć w planie finansowym w ramach 

rozdziału 80120 i 80130 na łączną kwotę 5 325,00 zł. 

 

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

uwag zatwierdził przedłożone zmiany. 



Ad. pkt 29. 

Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.5.2016.DS  

w sprawie wyrażenia zgody na zakup ekspresu do kawy dla Biblioteki Parafialnej 

Francesco działającej przy parafii Św. Antoniego w Jarocinie. 

Pismo stanowią załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga wyjaśnił, że na lutowym posiedzeniu Zarządu, 

Członkowie Zarządu przyznali kwotę 6 000,00 zł na zakup książek i doposażenie w drukarkę 

dla biblioteki przy parafii Św. Antoniego w Jarocinie. Z uwagi na wynegocjowanie dobrych 

warunków cenowych, pozostała kwota ok. 2 500,00 zł, którą Wydział Oświaty proponuje 

przeznaczyć na zakup ekspresu do kawy, z którego mogliby korzystać wszyscy użytkownicy  

powyższej biblioteki. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie, 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), wyraził zgodę na zakup ekspresu do biblioteki 

przy parafii Św. Antoniego w Jarocinie.  

 

Ad. pkt 30.  

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił pismo Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych nr O.8131.2.2016.DS w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu finansowego w par. 2710 o kwotę 15 000,00 zł, jest wynikiem udzielenia 

pomocy finansowej przez Gminę Jarocin na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał przyjął przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 31. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili wykaz osób, którym Komisja przyznała 

nagrody i wyróżnienia dla najlepszych sportowców i ich trenerów Powiatu Jarocińskiego 

za wysokie osiągnięcia w 2015 r.  



Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad. pkt 32. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Członka Zarządu Mirosława Drzazgi w sprawie  

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na organizację uroczystości nadania 

imienia Pani Marii Kaczyńskiej Domowi Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Mirosław Drzazga wyjaśnił, że prosi o zabezpieczenie środków w kwocie 27 000,00 zł na 

organizację uroczystości nadania imienia Pani Marii Kaczyńskiej Domowi Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. Szacunkowe wydatkowanie środków zostało przedstawione w piśmie. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przyznanie kwoty 27 000,00 zł na organizację uroczystości 

nadania imienia DPS w Kotlinie.   

 

Ad. pkt 33. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Jarocinie nr P.P-P.330.11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Dyrektor Poradni zwróciła się z prośbą o przesunięcie środków w ramach rozdziału 85406  

i 85446, na łączną kwotę 5 390,00 zł. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził wnioskowane zmiany. 

 

Ad. pkt 34. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO.0200.1.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Zmiany zawarte w piśmie są wynikiem uchwały nr 210/16 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. 

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) przyjął przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 35. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

2 w Jarocinie nr ZSP/0312/1/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Zmiany zawarte w piśmie tj. zwiększenie budżetu o kwotę 2 500,00 zł wynikają z uchwały nr 

210/16 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. 

 

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

jednogłośnie, bez uwag, zatwierdził przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 36. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

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

Projekt stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

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

 

Członkowie Zarządu nie mieli pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

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 32 do protokołu. 

 

Ad. pkt 38.  

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

zatwierdził bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 r. 

Bilans jest jednym z elementów podsumowania i rozliczenia roku poprzedniego. Jest 

składany do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Rady Powiatu do końca marca br., 

podlega badaniu przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Jarocińskiego i jest elementem 

udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. 

 

Ad. pkt 39.   

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

We wrześniu 2015 r., weszła w życie ustawa o petycjach. Art. 9 ust. 2 tej ustawy mówi, że 

petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest 

rozpatrywana przez ten organ, chyba, że w statucie tej jednostki zostanie wskazany organ 

wewnętrzny tego organu stanowiącego właściwy w tym zakresie. Korzystając  powołanej 

delegacji ustawowej, wskazuje się Komisję Rewizyjną- stałą Komisję rady, do rozpatrywania 

złożonych do rady petycji.  Ponadto w związku z ugruntowaną praktyką proponuje się, by 

Komisja Rewizyjna badała i opiniowała skargi wnoszone na podmioty, o których mowa  

w art. 229 ust.4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty nr O.3026.9.2016.MB2  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 2 000,00 zł z par. 4190 do par. 

4170. Zmiany podyktowane są organizacją Gali Powiatu, podczas której samorząd Powiatu 



zamierza zawrzeć umowę z osobą fizyczną, co pociąga za sobą wydatkowanie środków  

w par. 4170. W obecnym budżecie nie na wystarczającej kwoty na realizację tego zadania, 

stąd przedstawione przesunięcia. 

 

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

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedstawione zmiany.  

 

c) Wicestarosta wyjaśnił, że była u niego Pani Jadwiga Podeszwa, autorka książek  

o Mieszkowie, która poprosiła o pomoc w rozprowadzeniu wydanej przez siebie książki 

„Tam, gdzie na wsi Miasteczko”. Książka została wydana z własnych zasobów autorki  

w kwocie 25 zł/ szt. Pani Podeszwa zwróciła się z prośbą o zakup 80 szt. książki w dowolnej 

cenie i przeznaczenie jej np. na upominki dla uczniów czy dla radnych. 

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zakup 80 szt. książek. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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