
Protokół Nr 62/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 28 kwietnia 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 28 kwietnia 2016 r. został ustalony w trybie 

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

z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Janusz Krawiec - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z siedzibą  

w Kotlinie. 

 

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

III/0303/17/16 w sprawie ponownego rozpatrzenia i wyrażenia zgody na zwiększenie 

zatrudnienia w ilości 6 etatów. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Janusz Krawiec Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie z siedzibą w Kotlinie, 

zwrócił się z prośbą o ponowne rozpatrzenie i wyrażenie zgody na zwiększenie 

zatrudnienia w ilości 6 etatów. Powyższe etaty zostaną wykorzystane do zatrudnienia 

portierów w DPS w Kotlinie. Dyrektor dodał, że nie posiada wolnych etatów do 

zabezpieczenia funkcjonowania portierni, nie posiada również ochrony na tym obiekcie, 

dlatego zwiększenie zatrudnienia jest niezbędne. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 



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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie o 6 etatów w DPS. Środki na ten cel Dyrektor ma 

zabezpieczyć w ramach posiadanego budżetu.    

 

Ad. pkt 4. 

Sprawy bieżące: 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Agnieszka Przymusińska 

 

 

 Członkowie Zarządu 
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