
Protokół Nr 73/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 16 sierpnia 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 16 sierpnia 2016 r. został ustalony wcześniej 

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

obecności. W posiedzeniu nie brał udziału Wicestarosta. Ponadto w posiedzeniu 

uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. 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, 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, przystąpiono zatem do jego 

realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 69/16 z posiedzenia w dniu 06.07.2016 r., nr 70/16  

z posiedzenia w dniu 13.07.2016 r., nr 71/16 z posiedzenia w dniu 20.07.2016 r. oraz 

nr 72/16 z posiedzenia w dniu 09.08.2016 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Pana Karola Silińskiego w sprawie rozważenia propozycji 

zakupu na własność Powiatu 1/2 udziału w nieruchomości dz. nr 165/16 w Tarcach. 

5. Rozpatrzenie wniosku Gminy Jarocin nr WR-ROI.6823.11.2016 w sprawie nabycia 

przez Gminę nieruchomości zabudowanej położonej w Jarocinie przy  

ul. Kościuszki 16. 

6. Rozpatrzenie pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  

w Poznaniu nr O.PO.I-3.7015.45.2016.726.rb w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do zamiany nieruchomości. 



7. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

wykazu lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w Porębie 32, gm. Jaraczewo 

przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu pisemnego 

nieograniczonego. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie oddania  

w użyczenie Klubowi Żeglarskiemu "Wodniak" w Jarocinie pomieszczeń 

usytuowanych w Jarocinie przy ul. Zacisznej 1. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie oddania  

w użyczenie Gminie Kotlin nieruchomości położonej w Racendowie stanowiącej 

własność Powiatu Jarocińskiego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Jarocinie, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego 

oraz obniżenie ceny wywoławczej. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydania 

opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa ciągu dróg- 

ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce". 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażająca opinię  

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Kotlin. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi będącej 

wydłużeniem ulicy Zielonej w Witaszycach (na odcinku od ulicy Zapłocie do ulicy 

Październikowej) wraz z odwodnieniem. 

14. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr R-DP.3026.20. 

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

15. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.20.2016.KB  

w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć WPF. 

16. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.15.2016.FK w sprawie zmian 

w planie finansowym na 2016 r. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu 

stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego. 



18. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży 

pozostałych środków trwałych w użytkowaniu stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji 

pozostałych środków trwałych w użytkowaniu stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej  

w Kotlinie. 

21. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej im. M. Kaczyńskiej w Kotlinie nr 

DPS-III/0303/37/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

22. Przyjęcie do wiadomości informacji przekazanej przez Dyrektora DPS im.  

M. Kaczyńskiej w Kotlinie w sprawie kosztów związanych z organizacją 

uroczystości nadania imienia DPS w Kotlinie oraz I Kotlińską Integracją. 

23. Rozpatrzenie pisma Pana Macieja Małeckiego w sprawie zorganizowania targów 

rehabilitacji w Jarocinie. 

24. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witaszycach z prośbą  

o przekazanie likwidowanego sprzętu komputerowego. 

25. Przyjęcie do wiadomości pisma Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorza 

Czerwińskiego w sprawie postępowania sądowego z powództwa pp. Katarzyny  

i Jacka Kramarczyk przeciwko Powiatowi Jarocińskiemu o odszkodowanie. 

26. Przyjęcie do wiadomości pisma pełnomocnika spadkobierców Joachima Karola 

Draheima w sprawie domniemanych zmian dotyczących składowych części 

nieruchomości położonej w Zakrzewie. 

27. Przyjęcie do wiadomości projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

i o wolontariacie na 2017 rok. 

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

nr ZSP-B.071.1.64.2016 w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie w roku szkolnym 

2017/2018 nowych kierunków kształcenia technik transportu drogowego i technik 

usług kosmetycznych. 

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

nr ZSP 412/6/2016 w sprawie wyrażenia zgody na otwarcie w roku szkolnym 



2017/2018 nowych kierunków kształcenia tj. liceum ogólnokształcących z innowacją 

ratownictwo medyczne. 

30. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.413.1.2016  

w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia. 

31. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

oferty Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie na 

zadanie "Pamiątki naszych dziejów". 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

oferty Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej w Jarocinie na 

zadanie "Jarociński karczmy, wiatraki, młyny wodne". 

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

nr ZSP/0312/5/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

nr ZSP-B.302.13.2016.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

36. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-ZK.0023.15. 

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

37. Rozpatrzenie pisma Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr WKD.3020.10.2016 r.  

w sprawie rozważenia możliwości partycypowania w kosztach bieżącego utrzymania 

przeprawy promowej w Pogorzelicy. 

38. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie  

nr FK.0320.16.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

39. Przyjęcie do wiadomości informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr OR-I.221.8.-9.2016 w sprawie zawarcia umów najmu sali 

szkoleniowej. 

40. Rozpatrzenie pisma Mariusza Adamkiewicza w sprawie współfinansowania realizacji 

projektu "Budowa Chodnika przy ul. Chrobrego" w Jarocinie. 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podania do 

publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 



43. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprostowania 

błędu pisarskiego w uchwale nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 

23 czerwca 2016 r. 

44. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Jarocin wykonywania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

45. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 69/16 z posiedzenia w dniu 06.07.2016 r., 

nr 70/16 z posiedzenia w dniu 13.07.2016 r., nr 71/16 z posiedzenia w dniu 20.07.2016 r. 

oraz nr 72/16 z posiedzenia w dniu 09.08.2016 r. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził ich treść.  

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Pana Karola Silińskiego w sprawie rozważenia 

propozycji zakupu na własność Powiatu 1/2 udziału w nieruchomości dz. nr 165/16  

w Tarcach. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Pan Siliński jest właścicielem ½ udziału w działce nr 165/2 w Tarcach.  

W związku z tym, że w obecnej chwili w/w nieruchomość nie jest atrakcyjna dla jej 

właściciela, zaproponował odsprzedanie swoich udziałów Powiatowi za kwotę 3 000,00 zł.  

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zakup udziałów w działce nr 165/2. 

 

Ad. pkt 5 

Zarząd rozpatrzył pismo Gminy Jarocin nr WR-ROI.6823.11.2016 w sprawie nabycia 

przez Gminę nieruchomości zabudowanej położonej w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16. 

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 



Starosta wyjaśnił, że Gmina Jarocin jest zainteresowana nabyciem od Powiatu nieruchomości 

zabudowanej położonej w Jarocinie przy ul. Kościuszki 16. Zanim jednak będzie możliwe 

podjęcie dalszych rozmów Gmina proponuje, że zleci i sfinansuje sporządzenie wycen 

przedmiotowego terenu przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. Starosta dodał, że  

w związku z powyższym Gmina prosi o wyrażenie zgody na sporządzenie takiego operatu. 

 

Pani Alicja Staniszewska Główny specjalista w Referacie Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami wyjaśniła, że Referat posiada aktualny operat szacunkowy wykonany na 

dzień 30 marca 2016 r., z którego wynika, że wartość rynkowa nieruchomości wynosi 

1 665 000,00 zł, z czego wartość udziałów Powiatu Jarocińskiego to kwota 1 468 000,00 zł. 

Dodała, że pozostała część stanowi własność Skarbu Państwa, którą nieodpłatnie użytkuje 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna w Jarocinie.  

 

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

wyraził zgodę na zlecenie przez Urząd Miejski w Jarocinie wyceny w/w nieruchomości.  

 

Ad. pkt 6. 

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

do wiadomości pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  

w Poznaniu w sprawie podjęcia działań zmierzających do zamiany nieruchomości. 

Zamiana ma dotyczyć nieruchomości w Jarocinie obręb Bogusław- Przemysłowe dz. nr 

342/14 o powierzchni 0.1500 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w trwałym 

zarządzie GDDKiA, na nieruchomość w Jarocinie obręb Bogusław- Przemysłowe dz. nr 

342/11 o pow. 0.0094 ha, dz.nr 346/4 o pow. 0.3007 ha oraz dz. nr 342/8 o pow. 0.1214 ha, 

stanowiące własność Powiatu Jarocińskiego. Działka 342/14 stanowi siedzibę Obwodu 

Drogowego w Jarocinie i jest zabudowana trzema garażami dla samochodów ciężarowych. 

Nabycie od Powiatu działek znacznie poprawi i usprawni układ komunikacyjny obwodu  

i zapewni dostęp do magazynu soli, a także posłuży do poszerzenia drogi dojazdowej do 

magazynu.  

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Pani Alicja Staniszewska wyjaśniła, że suma powierzchni działek, które chce przejąć 

GDDKiA od Powiatu jest większa niż powierzchnia działki, którą proponuje Generalna 



Dyrekcja, w związku z czym wystąpi różnica wartościowo Powiat może stracić ok. 

63 000,00 zł. 

 

Zarząd przyjął do wiadomości powyższą informację. 

 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w Porębie 32, gm. 

Jaraczewo przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu pisemnego 

nieograniczonego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przeznacza się do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu pisemnego 

nieograniczonego, z dniem 01 października 2016r. lokal mieszkalny nr 4, usytuowany  

w budynku położonym na nieruchomości w Porębie 32, gmina Jaraczewo, oznaczonej                

jako działka  nr 227.  

 

Pani Alicja Staniszewska wyjaśniła, że obecna stawka czynszu wynosi 4.00 zł poprosiła 

Zarząd o ustalenie minimalna wysokość czynszu najmu za 1 m2 oddawanej w najem 

powierzchni. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie zdecydował, że minimalna stawka czynszu za 1 m2 

ma wynieść 4,50 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził wysokość czynszu a następnie podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 8. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia 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 5 do protokołu. 

 



Wyraża się zgodę na bezpłatne oddanie w użyczenie na czas oznaczony na okres do 3 lat na 

rzecz Stowarzyszenia działającego pod nazwą Klub Żeglarski "WODNIAK" w Jarocinie  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej pomieszczenia garażowego 

usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Jarocina obręb 

0006 Bogusław-Przemysłowe na arkuszu mapy 12 jako działka nr 342/12. Klub żeglarski 

zobowiązuje się do pokrywania kosztów realnie zużytej energii elektrycznej.  

 

Członkowie Zarządu, 4 głosami „za” (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) 

podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 9.  

Pani Alicja Staniszewska omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie oddania w użyczenie Gminie Kotlin nieruchomości położonej w Racendowie 

stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Dodała, że Gmina Kotlin wystąpiła do Marszałka o przyznanie pomocy finansowej w ramach 

operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego programem rozwoju 

obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Jeżeli Gmina Kotlin pozyska środki Powiat musi 

zawrzeć porozumienie w sprawie przekazania Gminie w użyczenie nieruchomości położonej 

w obrębie ewidencyjnym Racendów oznaczonym jako dz. nr 18. Przekazanie nastąpi w celu 

realizacji operacji pn „Przebudowa drogi gminnej Twardów – Racendów”. 

 

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 10. 

W kolejnym punkcie Pani Alicja Staniszewska przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarocinie, stanowiącej 

własność Powiatu Jarocińskiego oraz obniżenie ceny wywoławczej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 



Wyjaśniła, że 13.05.2016 r. odbył się drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej  

w Jarocinie u zbiegu ulic Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego i Jana Sobieskiego, 

na terenie osiedla domków jednorodzinnych, który zakończył się wynikiem negatywnym.  

W związku z powyższym proponuje się przeprowadzić kolejny przetarg oraz obniżyć cenę 

wywoławczą nieruchomości. Pierwsza cena wywoławcza wynosiła 86 200,00 zł, została 

obniżona przy drugim przetargu do kwoty 70 000,00 zł. Pani Staniszewska poprosiła  

o podanie ceny wywoławczej w trzecim przetargu. Zauważyła, że cena nie może być niższa 

niż 50% wartości nieruchomości. Ponadto dodała, że jeżeli trzeci przetarg zakończy się 

wynikiem negatywnym można przystąpić do rokowań.  

 

W wyniku dyskusji Członkowie Zarządu w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał, zdecydował, że cena wywoławcza nieruchomości ma wynieść 65 000,00 zł, 

wadium 6 500,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 07 października 2016 r. Skład Komisji 

przetargowej pozostanie bez zmian tj.:  

1. Mirosław Drzazga  – Przewodniczący 

2. Mikołaj Szymczak  – Członek 

3. Ireneusz Lamprecht  – Członek 

4. Krzysztof Sobczak – Członek 

5. Alicja Staniszewska  – Członek 

Następnie podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 11.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod nazwą 

"Przebudowa ciągu dróg- ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce".   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Opiniuje się pozytywnie wniosek Gminy Jarocin - działającej przez Pełnomocnika  

Pana Marcina Matysika reprezentującego spółkę F.H.U. GREK S.C. A.T. Florkowscy  

z siedzibą ul. Szubianki 15, 63-200 Jarocin dotyczący przedsięwzięcia polegającego  

na „Przebudowie ciągu dróg - ulic Wodnej, Glinki i Leszczyce”. 

 

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

 



Ad. pkt 12. 

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

jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali propozycję zaliczenia do kategorii dróg gminnych  

w gminie Kotlin następujące drogi:  

-  ulica Słoneczna - o długości 198,5 m, działka o numerze ewidencyjnym 583/9; 

- ulica Hugona Kołłątaja – o długości 297 m, działka o numerze ewidencyjnym 

   945/23; 

- ulica Władysława Reymonta – o długości 270 m, działka o numerze ewidencyjnym 

  700/1; 

- ulica Piotra Szyszki – o długości 390 m, działka o numerze ewidencyjnym 

   599/14. 

Następnie podjęli uchwałę. 

Projekt stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. pkt 13. 

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

pozytywnie zaopiniował przedsięwzięcie polegające na budowie drogi będącej 

wydłużeniem ulicy Zielonej w Witaszycach (na odcinku od ulicy Zapłocie do ulicy 

Październikowej) wraz z odwodnieniem i podjął uchwałę. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. pkt 14. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr R-

DP.3026.20.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Referat Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w kwocie 2 400,00 

zł z zadania „prowadzenie akcji i dyżurów w czasie zimowego utrzymania dróg” do zadania 

„zimowe utrzymanie dróg”, oraz kwoty 60 000,00 zł z zadania „powierzchniowe utrwalanie” 

do zadania „remont chodników”. 

 

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

uwag wyrazili zgodę na zaproponowane przesunięcia. 

 



Ad. pkt 15.  

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.20.2016.KB  

w sprawie wprowadzenia zmian w wykazie przedsięwzięć WPF. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Referat Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do WFP zadania pod nazwą 

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

Wilkowyja- Żerków”. Okres realizacji zadania lata 2016-2017. Nakłady finansowe w roku 

2016- 150 000,00 zł a w roku 2017- 5 000 000,00 zł. Ponadto poprosił o wprowadzenie  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania „Przebudowa drogi nr 4194 P na odcinku 

Łuszczanów- Tarce”. Okres realizacji lata 2016-2017. Nakłady finansowe w roku 2016- 

900 000,00 zł, w roku 2017- 830 000,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 16. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.15.2016.FK  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Konieczność dokonania zmian przedstawionych przez Referat Inwestycji wynika  

z podpisania 21 lipca 2016 r. aneksu nr 2 do umowy w sprawie Projektu 

„Termomodernizacja budynku realizowana w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa, 

nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowana budynku socjalno- administracyjnego na 

potrzeby Domu Pomocy Społecznej” dofinansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego EOG 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,  

w ramach której realizowana będzie inwestycja pn. „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego”. 

 

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

jednogłośnie zatwierdził przedłożone zmiany w planie finansowym. 

 

 



Ad. pkt 17. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych 

w użytkowaniu stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie poprosił o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie 

pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, które nie zostały zbyte na podstawie Uchwały 

nr 265/16 z dnia 06.07.2016 r. oraz Uchwały nr 274/16 z dnia 20.07.2016 r. Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego, stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego i wyposażenie Domu Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie, na rzecz placówek oświatowych Powiatu Jarocińskiego. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przekazanie środków trwałych i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie sprzedaży pozostałych środków trwałych w użytkowaniu stanowiących 

własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie poprosił o wyrażenie zgody na sprzedaż pozostałych 

środków trwałych w użytkowaniu, które nie zostały zbyte na podstawie Uchwały nr 265/16  

z dnia 06.07.2016 r. oraz Uchwały nr 274/16 z dnia 20.07.2016 r. Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego, stanowiące własność Powiatu Jarocińskiego i wyposażenie Domu Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie, tj. Pralnicowirówkę oraz Suszarkę bębnową. Proponuje się aby 

cena każdego środka trwałego wyniosła 1000,00 zł. 

 

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

jednogłośnie wyrazili zgodę na sprzedaż wyposażenia za zaproponowaną kwotę i podjęli 

uchwałę. 

 

Ad. pkt 19. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji 



pozostałych środków trwałych w użytkowaniu stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Starosta wyjaśnił, że pozostałe środki trwałe, będące na wyposażeniu Domu Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie, których nie udało się zbyć, nie będą przekazane do jednostek lub 

sprzedane po obniżonej cenie, należy przeznaczyć do likwidacji. Zestawienie pozostałych 

środków trwałych, które zostaną zlikwidowane, stanowią załącznik do uchwały. 

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 20. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. 

Marii Kaczy ńskiej w Kotlinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Z uwagi na zmianę siedziby oraz nadanie imienia Marii Kaczyńskiej DPS-owi w Kotlinie, 

należy podjąć nowy Regulamin Organizacyjny tej jednostki. Regulamin określa strukturę 

wewnętrzną Domu, zasady jego funkcjonowania, zakres zadań dla poszczególnych komórek 

organizacyjnych i stanowisk oraz zasady kierowania i zarządzania Domem.   

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 21. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Domu Pomocy Społecznej im. M. Kaczyńskiej 

w Kotlinie nr DPS-III/0303/37/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu 

dochodów oraz wydatków o kwotę 10 561,00 zł, która pochodzi z wpływów ze sprzedaży 



składników majątku będącego na stanie DPS w Zakrzewie. Środki zostaną przeznaczone na 

zakup kosiarki oraz na zakup maszyny czyszczącej do powierzchni płaskich. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 22. 

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

Z. Kuzdżał, zapoznali się z informacj ą Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie  

w sprawie rozliczenia kosztów związanych z organizacją uroczystości nadania imienia 

DPS w Kotlinie oraz I Kotlińską Integracją. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Z uwagi na wątpliwości Członków Zarządu, związane  przedłożonym rozliczeniem, Zarząd 

zdecydował, żeby na kolejne posiedzenie zaprosić Dyrektora DPS, celem omówienia tego 

pisma. Ponadto Dyrektor ma rozdzielić koszty uroczystości nadania imienia  od kosztów 

Integracji. 

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Pana Macieja Małeckiego w sprawie 

zorganizowania targów rehabilitacji w Jarocinie.  

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Pan Maciej Małecki chciałby zorganizować wraz z Wojewódzkim Związkiem 

Osób Niewidomych spotkanie przedsiębiorców, działaczy oraz organizacji działających na 

rzecz osób niepełnosprawnych, celem przedstawienia najnowszej technologii i możliwości  

w zakresie poprawy infrastruktury miejskiej zwiększającej dostępności miejsc dla osób 

niepełnosprawnych. Pan Małecki zwrócił się z prośbą o udostępnienie auli w jednej ze szkół 

ponadgimnazjalnych w celu zorganizowania takiego spotkania.  

 

Zarząd nie miał uwag. 4 głosami „za” (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) 

wyraził zgodę na udostępnienie auli, po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły. 

 

 



Ad. pkt 24. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witaszycach  

z prośbą o przekazanie likwidowanego sprzętu komputerowego. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witaszycach zwrócił się z prośbą o przekazanie szkole 

sprzętu komputerowego, który w Starostwie będzie wymieniany na nowy. 

  

Zarząd w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zdecydował, że jeżeli 

Starostwo będzie wymieniało sprzęt komputerowy jest zgoda na przekazanie starego sprzętu 

do szkoły. 

 

Ad. pkt 25. 

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

Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorza Czerwińskiego w sprawie postępowania 

sądowego z powództwa pp. Katarzyny i Jacka Kramarczyk przeciwko Powiatowi 

Jarocińskiemu o odszkodowanie. Powodowie zarzucali personelowi szpitala nie 

dochowanie należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków co doprowadziło do 

śmierci dziecka w łonie matki. Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny oddalił 

powództwo w całości, nie obciążając Powiatu kosztami postępowania. Powodowie odwołali 

się od wyroku. Wyrokiem z dnia 12 lipca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację  

w całości, co oznacza, że jeżeli Powodowie nie wniosą skargi kasacyjnej, wyrok jest 

prawomocny. Powiat nie jest w żaden sposób zobowiązany do zapłaty 310 000,00 zł 

odszkodowania, ani żadnych związanych z tym kosztów. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. pkt 26. 

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

do wiadomości informacj ę pełnomocnika spadkobierców Joachima Karola Drehaima  

w sprawie domniemanych zmian dotyczących składowych części nieruchomości 

położonej w Zakrzewie.  

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 



Ad. pkt 27. 

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

zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

i o wolontariacie na 2017 rok. Powyższy projekt zostanie poddany konsultacjom 

społecznym a następnie, po naniesieniu ewentualnych uwag będzie przedłożony pod obrady 

Rady Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad. pkt 28. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedłożył do rozpatrzenia wniosek Dyrektora Zespołu 

Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.071.1.64.2016 w sprawie 

wyrażenia zgody na otwarcie w roku szkolnym 2017/2018 nowych kierunków 

kształcenia technik transportu drogowego i technik usług kosmetycznych. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Zawody technik transportu drogowego oraz technik usług kosmetycznych nie są prowadzone 

ani też nie znajdują się w ofercie innych szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarocińskiego, 

co pozwoli na racjonalne gospodarowanie bazą i dobre wykorzystanie kadry dydaktycznej.  

 

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

otwarcie w/w kierunków kształcenia. 

 

Ad. pkt 29. 

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

jednogłośnie, bez uwag wyraził zgodę na otwarcie w roku szkolnym 2017/2018,  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nowego kierunku kształcenia  

tj. liceum ogólnokształcące z innowacją ratownictwo medyczne. Na w/w kierunku 

uczniowie będą zdobywali wiedzę oraz umiejętności udzielenia pierwszej pomocy 

przedmedycznej i ratownictwa medycznego.  

Pismo stanowi załącznik 26 do protokołu. 

 

 



Ad. pkt 30. 

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

jednogłośnie, bez uwag, przyznali 10 godzin zajęć indywidualnych dal ucznia Zespołu 

Szkół Specjalnych w Jarocinie Filipa Pudelskiego, w okresie od 1.09.2016 do 31.12.2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad. pkt 31.  

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił pismo Wydziału Oświaty w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Wydział zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w łącznej kwocie 2 200,00 zł do 

paragrafu 4300. Zmiany podyktowane są organizacją Dożynek Powiatowo- Gminnych  

w Jaraczewie. Środki przeznaczone będą na oprawę techniczno- muzyczną imprezy. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 32 i pkt. 33 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ogłoszenia oferty Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej  

w Jarocinie na zadania: "Pamiątki naszych dziejów" oraz "Jarociński karczmy, 

wiatraki, młyny wodne" . Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o dofinansowanie 

odpowiednio kwoty 1 500,00 zł oraz 3 000,00 zł. 

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 29 i 30 do protokołu. 

 

W wyniku dyskusji Członkowie Zarządu 4 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazg 

oraz Z. Kuzdżał) zdecydowali, żeby na kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić przedstawiciela 

Stowarzyszenia Opiekunów Zabytków Ziemi Jarocińskiej celem omówienia przedłożonych 

zadań. 

 

Ad. pkt 34. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Jarocinie nr ZSP/0312/5/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 10 000,00 zł z 4270 do par. 4210 na 

zakup materiałów. 

 

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

pozytywnie rozpatrzył w/w pismo. 

 

Ad. pkt 35.  

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.302.13.2016.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 14 000,00 zł do par. 4270 na zakup usług 

remontowych. Środki zostaną przeznaczone na wybrukowanie miejsca pod pojemniki na 

śmieci przy głównej bramie wjazdowej do szkoły. 

 

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

zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 36. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

ZK.0023.15.2016.CB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem pisma OSP w Magnuszewicach w sprawie 

dofinansowania zakupu deski ortopedycznej dla dorosłych, Referat zwrócił się z prośbą  

o zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł na zakup w/w sprzętu. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Referatu na zakup deski ortopedycznej na 

potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewicach. 

 

 



Ad. pkt 37. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 

WKD.3020.10.2016 r. w sprawie rozważenia możliwości partycypowania w kosztach 

bieżącego utrzymania przeprawy promowej w Pogorzelicy. 

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

W wyniku dyskusji, Zarząd 4 głosami „za” (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał), zdecydował, żeby wystosować pismo do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego  

z prośbą o przedstawienie rocznych kosztów utrzymania w/w przeprawy oraz szczegółowe 

określenie na jakich zasadach Powiat Jarociński miałby partycypować w przedmiotowych 

kosztach. Ponadto Zarząd Powiatu Jarocińskiego prosi o przedstawienie jaka jest propozycja 

Powiatu Wrzesińskiego co do wysokości partycypacji Powiatu Jarocińskiego w bieżącym 

utrzymaniu przeprawy. 

 

Ad. pkt 38. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.16.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 710,000 zł z tytułu 

wynajmu sali szkoleniowej. Kwotę 1 000,00 zł jednostka planuje przeznaczyć na pokrycie 

kosztów zużycia energii, gazu i wody, natomiast 1 710,00 zł na przeprowadzenie 

koniecznych remontów. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 39. 

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

oraz Z. Kuzdżał, przyjęli do wiadomości informacj ę Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Jarocinie nr OR-I.221.8.-9.2016 w sprawie zawarcia umów najmu sali 

szkoleniowej. 

Pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 



Ad. pkt 40. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Mariusza Adamkiewicza w sprawie 

współfinansowania realizacji projektu "Budowa Chodnika przy ul. Chrobrego"  

w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Przewodniczący Osiedla Pan Mariusz Adamkiewicz, w imieniu mieszkańców 

chciałby złożyć wniosek do Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 na budowę 

chodnika przy ul. Chrobrego w Jarocinie. Ul. Chrobrego jest drogą powiatową dlatego 

potrzebna jest zgoda właściciela nieruchomości oraz deklaracja współfinansowania tego 

zadania. Propozycją jest, że jeżeli projekt zostanie ujęty w budżecie obywatelskim, powiat 

dofinansuje realizację tego zadania w kwocie 20 000,00 zł.   

 

W wyniku dyskusji Zarząd 4 głosami „za” (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał) wyraził zgodę na podpisanie deklaracji podmioty zewnętrznego dotyczącą 

współfinansowania w/w projektu. 

 

Ad. pkt 41. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu w 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 na sesji Rady Powiatu Jarocińskiego uchwały  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Ad. pkt 42. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie podania 

do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu bud żetu jednostki 

samorządu terytorialnego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że plan dochodów na dzień 30.06.2016 r. wynosił 71.507.117 zł i został 

zrealizowany w kwocie 36.333.359,94 zł, plan wydatków na koniec czerwca wynosił 

78.131.276 zł i został zrealizowany w kwocie 31.154.936,49 zł, co stanowi 39,88 % 



wykonania planu. W związku z powyższym powstała nadwyżka w kwocie 5.178.423,45 zł. 

Plan budżetu przewidywał deficyt w kwocie 6.624.159,00 zł. Przychody zostały 

zrealizowane w kwocie 1.677.635,24 zł a rozchody w kwocie 676.738,00 zł i dotyczy spłat 

otrzymanych krajowych kredytów. W II kwartale 2016 roku nie dokonano umorzenia 

niepodatkowych należności budżetowych.  

 

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 43. 

Starosta przedstawił do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2016 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w uchwale nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu Jarocińskiego z dn. 23.06.2016 r. 

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. w związku z błędem pisarskim w par.2 pkt 4 

określono podział wydatków majątkowych na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 

15 224 206,00 zł oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 

620 000,00 zł. Prawidłowy podział dzieli wydatki majątkowe na inwestycyjne i zakupy 

inwestycyjne w wysokości 15 524 206,00 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 

handlowego w kwocie 620 000,00 zł. W związku z powyższym sprostowanie omyłki jest 

konieczne i uzasadnione. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdzili projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 44. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały  Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonywania zadania publicznego w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 



Starosta przypomniał, że 04 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami 

poszczególnych Gmin Powiatu oraz firmą Refunda, podczas którego zostało omówione 

zagadnienie Publicznego Transportu Zbiorowego. W związku z powyższym po raz kolejny 

został przedłożony  projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Jarocin wykonywania zadania publicznego w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na terenie Powiatu Jarocińskiego, celem zatwierdzenia. 

 

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

przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 45. 

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie nr D.410.3.2016.MS w sprawie wyrażenia 

zgody na zwolnienie go z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych z młodzieżą. 

Pismo stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie zwrócił się z prośbą  

o wyrażenie zgody na zwolnienie go z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych. 

Ostatnie zmiany w prawie oświatowym, dotyczące przeprowadzania egzaminów 

zewnętrznych, spowodowały zwiększenie ilości tych egzaminów. Powoduje to 

konieczność przeprowadzenia trzech sesji egzaminacyjnych  trwających po kilkanaście 

dni. Dyrektor szkoły podczas trwania egzaminów pełni rolę przewodniczącego i w jego 

kompetencji leżą wszelkie decyzje organizacyjne oraz czuwanie nad prawidłowością 

przebiegu egzaminów. Częste nieobecności Dyrektora podczas zajęć lekcyjnych 

powodowały konieczność organizowania zastępstw, co nie wpływało dobrze na przebieg 

procesu nauczania. W związku z powyższym Dyrektor prosi o zwolnienie go z zajęć 

dydaktycznych z młodzieżą. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwolnienie Dyrektora z zajęć dydaktycznych z młodzieżą. 

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr ZSP 074/4/2016 w sprawie wyrażenia zgody 



na zatrudnienie osoby nie będącej nauczycielem do prowadzenia przedmiotów 

zawodowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie Pani Katarzyny Gruchot 

do prowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 

2016/2017 w klasach o zawodzie fryzjer i technik usług fryzjerskich.  

 

Zarząd po zapoznaniu się ze sprawą, jednogłośnie w składzie Starosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zatrudnienie w/w osoby.   

 

c) Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

W przedłożonej uchwale zostały ujęte zmiany w związku z organizacją Dożynek 

Powiatowo- Gminnych w Jaraczewie. 

 

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

 

d) Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 

2016 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

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

zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

e) Starosta przedłożył do zatwierdzenia autopoprawki do projektów uchwał Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. oraz w sprawie 



ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028.  

Autopoprawki stanowią załącznik nr 46 do protokołu. 

 

W autopoprawkach ujęto m.in zmiany związane z zadaniem pod nazwą „Przebudowa 

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

Żerków” oraz zadaniem „Przebudowa drogi nr 4194 P na odcinku Łuszczanów- Tarce”. 

  

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

Z. Kuzdżał zatwierdził autopoprawki. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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