
Protokół Nr 77/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 20 września 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 20 września 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. Jacek Nowak  - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Auto Nowak” Jacek 

Nowak,  

4. Alicja Staniszewska - Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami  

w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 

5. Marcin Jantas  - Prezes Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. 

 

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 73/16 z posiedzenia w dniu 16.08.2016 r. oraz nr 74/16  

z posiedzenia w dniu 30.08.2016 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego "Auto-Nowak" Jacek 

Nowak w sprawie wynajęcia jednego z budynków po byłym Domu Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie  



w najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku  

w Porębie 32, gm. Jaraczewo, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

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

NG.6845.24.2016.ZM w sprawie zajęcia stanowiska o ewentualnym dalszym 

przeznaczeniu gruntu dz.nr 57/4 w Zakrzewie. 

7. Rozpatrzenie wniosku Urzędu Miejskiego w Jarocinie nr WR-ROI.6822.25.2016  

w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Jarocin części nieruchomości położonej 

w Jarocinie ul. Żerkowska dz.nr 493. 

8. Rozpatrzenie wniosku Pani Gabrieli Werbińskiej w sprawie naprawy gzymsu  

i cieknącego dachu w budynku Poręba 32. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na "Budowie łącznika 

pomiędzy ul. Opłotki a drogą na Ciświcę". 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na "Budowie łącznika 

pomiędzy drogą powiatową nr 4202P a drogą powiatową nr 4173P w miejscowości 

Roszkówko na odcinku długości około 570m". 

11. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia 

dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

12. Rozpatrzenie pisma Pana Rafała Grzybowskiego Sołtysa wsi Zakrzew z prośbą  

o nieodpłatne przekazanie materiałów z rozbiórki przebudowywanej drogi 

Witaszyczki- Zakrzew- Galew. 

13. Rozpatrzenie pisma Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo- Administracyjnej  

w Raszewach w sprawie nieodpłatnego przekazania płytek chodnikowych z rozbiórki 

chodnika w Raszewach. 

14. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.26.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

15. Rozpatrzenie interpelacji Sołectwa Radlin w sprawie uwzględnienie  

w przyszłorocznym budżecie remontu drogi powiatowej wraz z chodnikiem od 

skrzyżowania Mieszków- Żerków, Wilkowyja - Radliniec w kierunku Radlińca. 

16. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.16.2016.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

17. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.17.2016.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 



18. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyznania 

dotacji na dofinansowanie w roku 2016 kosztów związanych z likwidacją wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego. 

19. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.22.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych stanowiących własność 

Starostwa Powiatowego w Jarocinie (będących w ewidencji Powiatowego Urzędu 

Pracy w Jarocinie). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych  

w użytkowaniu, przedmiotów bez wartości stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego (dla Szkoły Podstawowej we Witaszycach). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych  

w użytkowaniu, przedmiotów bez wartości stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego (dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Łuszczanowie) 

23. Rozpatrzenie pisma Pani Iwony Glapy dotyczące umożliwienie zakupu 

zdemontowanych bram wjazdowych na parking przy budynku na ul. T. Kościuszki 

10. 

24. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.14. 

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

25. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-ZK.3026.7. 

2016.CB w sprawie zwiększenia środków na organizację szkolenia z zakresu 

zarządzenia kryzysowego. 

26. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia 

Miastu Zielona Góra zadania kształcenia uczniów klas wielozadaniowych szkół 

prowadzonych przez Powiat Jarociński w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych. 

27. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.22.2016.DS  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

28. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą "Szpital Powiatowy  

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



pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez 

Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

29. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.20.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

30. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 

ZSO.4114.3.2016 w sprawie przydzielenia dodatkowych godzin lekcyjnych na 

wyrównywanie szans edukacyjnych. 

31. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr ZSO.4114. 

1.2016 i ZSO.4114.2.2016 w sprawie wyrażenia gody na nauczanie indywidulane dla 

dwóch uczniów. 

32. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr ZSO.3110. 

7.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

nr A.2230.4.2016.AL w sprawie rozważenia możliwości zakupu i montażu  

w budynku szkoły windy dla osób niepełnosprawnych. 

34. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych nr ZSP-

B.302.15.2016.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

35. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.1100.4.2016  

w sprawie utworzenia stanowiska II wicedyrektora w ZSS w Jarocinie. 

36. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.8.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

37. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie nr 

P.P-P.330.29.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

nr ZSP/0312/6/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

39. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

40. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-

III/0303/42/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

41. Przyjęcie do wiadomości pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr 

DPS-III/0303/43/16 w sprawie rozliczenia zmniejszenia dotacji celowej przyznanej 

przez Wojewodę Wielkopolskiego znak FB-I.3111.244.2016.2 dla Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie. 



42. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.17.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

43. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.18.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

44. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.19.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

45. Przyjęcie do wiadomości uchwały nr SO-0953/36/2/Ka/2016 Składu Orzekającego 

RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Jarocińskiego za I półrocze 2016 roku. 

46. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

47. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

48. Sprawy bieżące. 

a) Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.27.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 73/16 z posiedzenia w dniu 16.08.2016 r. 

oraz nr 74/16 z posiedzenia w dniu 30.08.2016 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 Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego 

"Auto-Nowak" Jacek Nowak w sprawie wynajęcia jednego z budynków po byłym 

Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Jacek Nowak, właściciel firmy P.H.U. 

„AUTO-NOWAK” Jacek Nowak, który wyjaśnił, że jest zainteresowany wynajęciem 

jednego z budynków po byłej siedzibie DPS w Zakrzewie. Dodał, że ma zapotrzebowanie na 



dużą ilość pracowników, którym musi zapewnić zakwaterowanie. Są to głównie obywatele 

Ukrainy i Białorusi. Osoby te znajdą zatrudnienie w Zakładzie Przemysłu Mięsnego 

Biernacki Sp. z o.o. oraz z firmie budowlanej.   

 

Mirosław Drzazga wyjaśnił, że Zarząd musi przemyśleć kwestie wody, która została 

spuszczona i ogrzewania, które jest odłączone. Zaproponował, aby zorganizować spotkanie  

w Zakrzewie z Dyrektorem DPS Panem Krawcem oraz pracownikiem urzędu Panią 

Staniszewską, którzy oprowadzą Pana Nowaka po obiekcie, celem dokonania oględzin. Na 

tej podstawie Pan Nowak będzie mógł zdecydować, czy faktycznie jest zainteresowany 

poniesieniem nakładów na wynajęcie obiektu w Zakrzewie oraz jaka będzie stawka czynszu. 

 

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

Z. Kuzdżał przyjął propozycję Pana Drzazgi, przeprowadzenia oględzin obiektu  

w Zakrzewie.  

 

Ad. pkt 5. 

Alicja Staniszewska- Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego 

nieograniczonego na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego nr 4 

położonego w budynku w Porębie 32, gm. Jaraczewo, stanowiącej własność Powiatu 

Jarocińskiego.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że jest to lokal mieszkalny nr 4 w Porębie 32 o powierzchni 45,27 m2, 

usytuowany na piętrze budynku wielorodzinnego. Zaproponował, aby cena wywoławcza 

wyniosła 4,50 zł/m2, minimalne postąpienie 0,10 zł. Pani Staniszewska zaproponowała, aby 

składanie ofert  przeprowadzić do dnia 27 października 2016 r. do godz. 16:00 w siedzibie 

Starosta Powiatowego w Jarocinie przy al. Niepodległości 10-12, natomiast Komisyjne 

otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października br. Poprosiła o wyznaczenie Komisji 

przetargowej. 

 

W wyniku dyskusji, Członkowie Zarządu zaproponowali następujący skład Komisji: 

1. Mirosław Drzazga  – Przewodniczący 



2. Ireneusz Lamprecht  – Członek 

3. Krzysztof Sobczak – Członek 

4. Alicja Staniszewska  – Członek 

 

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

zatwierdził cenę wywoławczą oraz skład Komisji Przetargowej i podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pisma Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.6845.24.2016.ZM w sprawie zajęcia stanowiska  

o ewentualnym dalszym przeznaczeniu gruntu dz.nr 57/4 w Zakrzewie. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Pani Alicja Staniszewska wyjaśniła, że w związku z rozwiązaniem z dniem 30 września br. 

umowy dzierżawy gruntu rolnego klasy V, położonego w Zakrzewie dz. nr 57/4  

o powierzchni 4,2200 ha, zawartej pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Zakrzewie  

a Państwem Małgorzata i Szymon Pera, Wydział prosi o zajęcie stanowiska, jaki będzie 

dalsze przeznaczenie przedmiotowego gruntu. Dodała, że roczny czynsz dzierżawy wynosił 

6 119,00 zł.  

 

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

zdecydował, żeby przeznaczyć w/w grunt do dzierżawy, w drodze postępowania 

przetargowego.  

 

Pani Alicja Staniszewska dodała, że w przedmiotowym piśmie jest jeszcze poruszona 

kwestia czy Referat Geodezji ma zabezpieczyć środki na ochronę nieruchomości położonych  

w Zakrzewie w roku 2017? 

 

W wyniku dyskusji, Zarząd w niezmienionym składzie, zdecydował, aby Referat Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami zabezpieczył w budżecie na 2017 rok środki na wyłonienie 

firmy świadczącej usługę ochrony nieruchomości po byłej siedzibie DPS w Zakrzewie. 

 

 

 



Ad. pkt 7. 

Pani Alicja Staniszewska omówiła wniosek Urzędu Miejskiego w Jarocinie nr WR-

ROI.6822.25.2016 w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Jarocin części 

nieruchomości położonej w Jarocinie ul. Żerkowska dz.nr 493. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że Gmina Jarocin zwróciła się z prośbą o nieodpłatne przekazanie części 

nieruchomości położonej w Jarocinie, ul. Żerkowska, dz. nr 493. Część działki, o którą 

wnioskuje Urząd Miejski stanowi skwer i jest utrzymywana przez Gminę. W związku  

z powyższym najpierw należy dokonać podziału przedmiotowej działki, a w dalszej 

kolejności przekazać wyznaczoną część na rzecz Gminy Jarocin.  

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na podział przedmiotowej nieruchomości.  

 

Ad. pkt 8. 

Zarząd rozpatrzył pismo Pani Gabrieli Werbińskiej w sprawie naprawy gzymsu  

i cieknącego dachu w budynku Poręba 32. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Pani Alicja Staniszewska wyjaśniła, że Pani Werbińska jest najemcą lokalu nr 6, 

usytuowanego w budynku położonym w Porębie 32. Najemca zwróciła się z prośbą  

o naprawę gzymsu oraz cieknącego dachu nad tym mieszkaniem. Dodała, że w budżecie 

Referatu są zabezpieczone środki na ten cel. 

 

Członkowie Zarządu, bez uwag, jednogłośnie, 4 głosami „za” (Starosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) wyrazili zgodę na wykonanie wnioskowanego remontu. 

 

Ad. pkt 9.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na "Budowie 

łącznika pomiędzy ul. Opłotki a drogą na Ciświcę". 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 



Pracownia projektowa DROG-CAD przygotowuje dokumentację projektową w/w inwestycji. 

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach i przygotowaniu do realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych, zwrócili się z prośbą o wydanie opinii dotyczącej 

przedmiotowego zadania. W związku z powyższym proponuje się pozytywnie zaopiniować 

przedsięwzięcie polegające na budowie łącznika pomiędzy ulicą Opłotki a drogą na Ciświcę. 

 

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 10. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej  

na "Budowie łącznika pomiędzy drogą powiatową nr 4202P a drogą powiatową nr 

4173P w miejscowości Roszkówko na odcinku długości około 570m". 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Pracownia Projektowa DROG-CAD opracowuje na zlecenie Gminy Jarocin dokumentację 

projektową dla zadania „Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową nr 4202P a drogą 

powiatową nr 4173P w miejscowości Roszkówko na odcinku długości około 570m"  

i potrzebują opinii Zarządu Powiatu na temat przedmiotowej inwestycji. W związku  

z powyższym proponuje się zaopiniować pozytywnie w/w przedsięwzięcie.  

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 11.  

Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozbawienia 

dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Proponuje się pozbawić kategorii dróg powiatowych, drogi mające swój przebieg na terenie 

miasta Jarocin: 

- droga nr 4244P - ulica Słoneczna o długości 207 m, zlokalizowana na działce o nr  745, 



- droga nr 4252P - ulica Wiosenna o długości 390 m, zlokalizowana na działkach nr 766/1  

i 913. 

 

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

przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Pana Rafała Grzybowskiego Sołtysa wsi 

Zakrzew z prośbą o nieodpłatne przekazanie materiałów z rozbiórki przebudowywanej 

drogi Witaszyczki- Zakrzew- Galew. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Sołtys wsi Zakrzew zwrócił się z prośbą o przekazanie materiałów z rozbiórki 

przebudowywanej drogi Witaszyczki- Zakrzew – Galew tj. krawężniki i płytki. Materiały 

mają posłużyć do utwardzenia placu przy boisku i stawie w miejscowości Zakrzew.  

 

Starosta zasugerował, aby najpierw Referat Dróg Powiatowych sprawdził co jest zapisane  

w umowie z wykonawcą, czy materiał z rozbiórki nie stanowi własności wykonawcy jako 

rozliczenie. Ponadto Starosta zaproponował, żeby Referat Dróg wystosował pismo do 

Sołtysa z prośbą o określenie jaka jest powierzchnia do utwardzenia placu przy boisku oraz 

stawu.   

 

Zarząd 3 głosami „za” (M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) oraz 1 „wstrzymującym” 

(Starosta) zgodził się z propozycją Starosty, aby Referat Dróg sprawdził możliwość 

przekazania tych materiałów oraz wystosował pismo o Sołtysa z prośbą o określenie 

powierzchni do utwardzenia. Zarząd przyjął pismo Sołtysa do wiadomości. 

 

Ad. pkt 13. 

Zarząd rozpatrzył pismo Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo- Administracyjnej  

w Raszewach w sprawie nieodpłatnego przekazania płytek chodnikowych z rozbiórki 

chodnika w Raszewach. Płytki posłużą do naprawy chodników na osiedlach 

mieszkaniowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 



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

jednogłośnie zdecydował, żeby najpierw Referat Dróg Powiatowych sprawdził umowę  

z wykonawcą, czy jest możliwe przekazanie wnioskowanych materiałów. 

 

Ad. pkt 14. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026. 

26.2016.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 przesunięcia między zadaniami  

w paragrafie 6050 na kwotę 446 000,00 zł oraz między zadaniami w paragrafie 4300  

w kwocie 15 000,00 zł. 

 

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

uwag wyrazili zgodę na zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 15.  

Członkowie Zarządu 3 głosami „za” (M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) oraz 

1 „wstrzymującym” (Starosta) zatwierdzili odpowiedź na interpelację Sołectwa Radlin  

w sprawie uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie remontu drogi powiatowej wraz 

z chodnikiem od skrzyżowania Mieszków- Żerków, Wilkowyja - Radliniec w kierunku 

Radlińca. Zarząd przeanalizuje powyższy wniosek przy konstrukcji projektu budżetu na 

przyszły rok. Obecnie, w celu poprawy bezpieczeństwa, wykonany zostanie remont 

cząstkowy drogi. 

Interpelacja i propozycja odpowiedzi stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt 16. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.16.2016.FK w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60014 par. 4300  

o kwotę 900 000,00 zł. Konieczność dokonania zmian wynika z faktu podjęcia przez Radę 

Miejską w Jarocinie w dniu 30 sierpnia br. uchwały nr XXXV/415/2016 w sprawie 



udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 4194P na 

odcinku Łuszczanów- Tarce” Powiatowi Jarocińskiemu w roku 2017.  

 

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

jednogłośnie zatwierdził przedłożone zmiany w planie finansowym. 

 

Ad. pkt 17. 

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

RI.3026.1.17.2016.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Referat Inwestycji zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90095 

par. 6050 o kwotę 498 235,00 zł. Konieczność dokonania zmian wynika z faktu planowanego 

ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jarocińskiego”, który obejmować 

będzie budynek przy ul. T. Kościuszki 10 w Jarocinie. Planowany termin płatności to luty 

2017 r. w związku z powyższym Referat poprosił o anulowanie zmian zaproponowanych  

w piśmie R-RI.3026.1.15.2016.FK z dnia 29.07.2016 r. oraz wprowadzenie w/w zadania  

w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie w roku 2016 kosztów związanych  

z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Na podstawie przedłożonych dotychczas rozliczeń przez osoby, które otrzymały 

dofinansowanie oraz w związku z rezygnacją jednej osoby z przyznanej dotacji, można 

stwierdzić, że środki zabezpieczone w budżecie na dofinansowanie kosztów związanych  

z likwidacją wyrobów zawierających azbest nie zostały w pełni wykorzystane. W związku  

z powyższym istnieje możliwość pozytywnego zatwierdzenia trzech kolejnych wniosków 



(zgodnie z kolejnością wpływu) o przyznanie dotacji w roku 2016 wyżej określony cel.  

 

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

jednogłośnie, bez uwag podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 19. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320.22.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie zwraca się z prośbą o przesunięcie 

środków w kwocie 1 032,00 zł z par. 4430 (różne opłaty i składki) do par. 4270 (zakup usług 

remontowych) na przeprowadzenie koniecznych konserwacji i przeglądów.  

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 20. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych 

stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Jarocinie ( będących w ewidencji 

Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie). 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie zgłosił chęć nieodpłatnego przekazania wymienianego 

sprzętu komputerowego. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

wyraził chęć przejęcia tego sprzętu, w związku z powyższym został przygotowany projekt 

uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych określonych w załączniku 

do niniejszej uchwały do ZSP Nr 2 w Jarocinie.   

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

 



Ad. pkt 21. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych 

w użytkowaniu, przedmiotów bez wartości stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego (dla Szkoły Podstawowej we Witaszycach). 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

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

na rzecz szkoły wymienianego sprzętu komputerowego. W związku z likwidacją sprzętu 

komputerowego w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, postanawia się przekazać określony 

w załączniku do uchwały sprzęt na potrzeby w/w placówki.  

 

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 22. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych, pozostałych 

środków trwałych w użytkowaniu, przedmiotów bez wartości stanowiących własność 

Powiatu Jarocińskiego (dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Łuszczanowie). 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie środków trwałych, pozostałych środków 

trwałych w użytkowaniu, przedmiotów bez wartości  stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, na rzecz Stowarzyszenia 

Edukacyjnego w Łuszczanowie. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o przekazanie na rzecz 

Niepublicznego Gimnazjum w Łuszczanowie wymienianych w Starostwie komputerów.  

 

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

wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie sprzętu i podjęli uchwałę. 

 

 

 

 



Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Pani Iwony Glapy dotyczące umożliwienie 

zakupu zdemontowanych bram wjazdowych na parking przy budynku na ul.  

T. Kościuszki 10. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Pani Iwona Glapa zwróciła się z prośbą o umożliwienie jej zakupu zdemontowanych bram 

wjazdowych na parking przy budynku a ul. T. Kościuszki 10, po cenie złomu. W/ w bramy 

nie będą już wykorzystywane w związku z zamontowaniem na w/w parkingu szlabanów 

wjazdowych.  

 

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

Z. Kuzdżał) wyraził zgodę na sprzedaż wnioskowanych zmian po cenie złomu. 

 

Ad. pkt 24. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.14. 

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

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się prośbą o przesunięcia środków oraz zwiększenie budżetu Referatu  

o kwotę 32 000,00 zł m.in. na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych (19 000,00 zł), 

użytkowanie i aktualizację programu prawnego „Lex dla samorządu terytorialnego” 

(10 000,00 zł), zakup tonerów (3 000,00 zł) oraz na inne zakupy (4 000,00 zł). 

  

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

Z. Kuzdżał, przyjął przedstawione zmiany. Środki będą pochodziły z budżetu Biura Rady. 

 

Ad. pkt 25. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr 

A-ZK.3026.7.2016.CB w sprawie zwiększenia środków na organizację szkolenia  

z zakresu zarządzenia kryzysowego. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 



W związku z zamiarem przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego dla 

członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz członków Oddziału Powiatowego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczpospolitej Polskiej w Jarocinie, Referat 

Organizacyjny i Bezpieczeństwa zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków w rozdziale 

75495 par. 4300 o kwotę 3 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie 

wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi gastronomicznej w trakcie szkolenia. 

 

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

wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Referatu. Środki będą pochodziły z rozdziału 85417. 

 

Ad. pkt 26. 

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

zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia 

Miastu Zielona Góra zadania kształcenia uczniów klas wielozadaniowych szkół 

prowadzonych przez Powiat Jarociński w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad. pkt 27. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.22.2016.DS w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Prezes Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. zwrócił się z pismem o przekazaniu 

kwoty 300 000,00 zł ujętej w budżecie powiatu jako poręczenie spłaty emisji obligacji 

wyemitowanych przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. W związku z powyższym Wydział 

Oświaty prosi o zwiększenie budżetu w rozdziale 85111, par. 6010 o kwotę 300 000,00 zł.  

 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Marcin Jantas, Prezes Spółki Szpital Powiatowy 

w Jarocinie Sp. z o.o. Pan Jantas wyjaśnił, że wnioskowane środki zostaną przeznaczone na 

spłatę zobowiązania wynikającego z emisji obligacji oraz na zakup: 

- aparatu USG do pracowni USG w Dziale Diagnostyki Urazowej, koszt ok. 160 000,00 zł 

- aparatu USG do zespołu poradni (ginekologiczno- położniczej, urologicznej, chirurgicznej), 

koszt ok. 80 000,00 zł 



- lampy do fototerapii dla Oddziału Noworodkowego, 

- stolików do przewijania niemowląt dla Oddziału Noworodkowego, 

- łóżeczek dla niemowląt. 

Przewidywany łączny koszt zakupów to ok. 260 000,00 zł. 

 

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

jednogłośnie, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Wydziału Oświaty i przekazanie 

środków w kwocie 300 000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital 

Powiatowy w Jarocinie sp. z o.o., w celu spłaty zobowiązań wynikających z emisji obligacji 

oraz na zakup w/w sprzętu. 

 

Ad. pkt 28. 

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

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

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą "Szpital Powiatowy w Jarocinie" 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia powyższego 

kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński 

wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. Środki w wysokości 300 000,00 zł 

zostaną przeznaczone na obsługę zobowiązań związanych z wyemitowanymi obligacjami, 

których termin zapadalności przypada na 2016 r. oraz na zakup sprzętu medycznego, 

umożliwiającego ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad. pkt 29. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga, przedstawił pismo Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych nr O.3026.20.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik 26 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o dokonanie przesunięć w kwocie 

81 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje do szkół niepublicznych zawodowych  

o uprawnieniach szkół publicznych oraz w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług związanych  

z organizacją Dnia Edukacji Narodowej. 

 



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

Z. Kuzdżał, przyjął przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 30. 

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

jednogłośnie, bez uwag, przyznali 5 godzin lekcyjnych tygodniowo na wyrównanie szans 

edukacyjnych dla uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie Zofii 

Długaszek, która  wróciła z zagranicy. Dodatkowe godziny zostały przyznane na okres do 

31.12.2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad. pkt 31.  

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr ZSO.4114. 

1.2016 i ZSO.4114.2.2016 w sprawie wyrażenia gody na nauczanie indywidulane dla 

dwóch uczniów. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie zwróciła się z prośbą o wyrażenie 

zgody na indywidualny tok nauki z matematyki dla uczniów klasy I a Kacpra Nowaka oraz 

Wojciecha Nowaka, w wymiarze 3 godzin tygodniowo dodatkowo. Uczniowie Ci przez  

3 letni okres edukacji gimnazjalnej brali udział w rozszerzonym programie z matematyki  

w tym wymiarze. Całkowity miesięczny koszt nauczania to 619,00 zł. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd 3 głosami „przeciw” (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak) oraz  

1 „za” (Z. Kuzdżał) nie wyraził zgody na indywidualny tok nauki z matematyki dla tych 

uczniów.  

 

Ad. pkt 32. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr ZSO.3110.7.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Dyrekcja ZSO w Jarocinie zwróciła się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków  

w kwocie 30 800,00 zł na zakup jednostek komputerowych (12 000,00 zł), opłacenie 



konserwacji sprzętu komputerowego (2 000,00 zł), zakup próbnych matur- Operon (2 300,00 

zł), naprawę centralnego ogrzewania na sali gimnastycznej i w szatni (5 000,00 zł), remont 

ogrodzenia od strony ul. Moniuszki (8 000,00 zł) oraz na dokształcanie i koszty podróży dla 

metodyków (1 500,00 zł). 

 

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

przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 33. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Jarocinie nr A.2230.4.2016.AL w sprawie rozważenia możliwości zakupu  

i montażu w budynku szkoły windy dla osób niepełnosprawnych. 

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

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

o rozpatrzenie możliwości zakupu i montażu w budynku szkoły windy dla osób 

niepełnosprawnych. Usunięcie barier architektonicznych i dostosowanie szkoły do potrzeb 

osób niepełnosprawnych stworzy możliwość utworzenia klas integracyjnych, które byłyby 

naturalną kontynuacją nauki m.in. dla absolwentów takich klas w Zespole Szkół nr 5  

w Jarocinie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszej prośby, dyrektor szkoły 

rozpocznie działania w kierunku wyceny i oceny możliwości technicznych montażu takiej 

windy.  

 

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

oraz Z. Kuzdżał) wyrazili zgodę na rozpoczęcie działania w kierunku wyceny i oceny 

możliwości technicznych montażu windy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie. 

 

Ad. pkt 34. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych nr ZSP-B.302.15.2016.KD w sprawie zmian w planie finansowym na  

2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 



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

1 840,00 zł do par. 4300 na dofinansowanie kosztów czesnego, w związku z podjęciem 

studiów podyplomowych przez dwóch nauczycieli. 

 

Zarząd nie miał pytań. 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 Specjalnych nr ZSS.1100.4.2016  

w sprawie utworzenia stanowiska II wicedyrektora w ZSS w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

W związku ze wzrostem liczby oddziałów od roku szkolnego 2016/2017, Dyrektor Zespołu 

Szkół Specjalnych, zwrócił się z prośbą o utworzenie stanowiska II wicedyrektora,  

w wymiarze całego etatu z możliwością oddelegowania do pracy na stanowisku bibliotekarza 

w wymiarze ½ etatu. 

 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga wyjaśnił, że proponuje, aby II wicedyrektor objął 

stanowisko bibliotekarza w wymiarze 1/3 etatu, gdyż osoba ta będzie również pełniła funkcję 

szkolącą i doskonalącą dla nauczycieli wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.  

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na utworzenie stanowiska II wicedyrektora w Zespole Szkół 

Specjalnych w Jarocinie. Środki na ten cel mają pochodzić w budżetu szkoły. 

 

Ad. pkt 36. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 

ZSS.3101.8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów o kwotę 120,00 zł w związku  

z zamiarem wynajęcia powierzchni reklamowej, a także o przesunięcia kwoty 1 000,00 zł  

z par. 4410 do par. 4300 na dofinansowanie studiów podyplomowych. 

 



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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na wnioskowane zmiany. 

 

Ad. pkt 37. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Jarocinie nr P.P-P.330.29.2016 w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Dyrekcja Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zwróciła się z prośbą o przesunięcie 

środków w kwocie 300,00 zł, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na 

dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń. 

 

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

zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 38. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie 

nr ZSP/0312/6/2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Przesunięcie kwoty 850,00 zł z par. 4300 do par. 4410, jest wynikiem przeprowadzonej 

analizy planowanych wydatków w tym zakresie i konieczności dostosowania do zgłaszanych 

potrzeb pracowników pedagogicznych podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

 

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 rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 

2 w Jarocinie w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 



Dyrekcja ZSP nr 2 w Jarocinie zwróciła się z prośbą o przekazanie brakującej kwoty 

8 953,23 zł na pokrycie wydatków na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2016/2017. 

 

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

wyraził zgodę na zwiększenie budżetu szkoły. Skarbnik zaproponował, żeby środki  

w kwocie 8 936,00 zł pokryć z rozdziału 85417. 

 

Ad. pkt 40. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Kotlinie nr DPS-III/0303/42/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 

zł. Są to środki z wpływów ze sprzedaży majątku pozostałego w DPS w Zakrzewie, które 

zostaną przeznaczone m.in. na częściowe pokrycie wydatków na konieczne zakupy. Ponadto 

Dyrektor prosi o zwiększenie planu wydatków w par. 4260 o kwotę 100 000,00 zł, która 

wynika z szacunkowego kosztu energii elektrycznej za okres od marca 2016 w obiekcie DPS 

w Kotlinie. Dodatkowo Dyrektor wnosi o dofinansowanie budżetu Domu w kwocie 

81 286,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zmniejszonej przez Wojewodę Wlkp. dotacji 

celowej dla DPS na 2016 r. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 81 286,00 zł jest konieczne, 

dlatego zaproponował, aby środki te zdjąć z wynagrodzeń. Kwota przeznczona na energię 

jest szacunkiem, ponieważ od marca br. nie ma rzeczywistego rozliczenia kosztów energii. 

W związku z powyższym zaproponował, żeby poprosić Dyrektora DPS o rozliczenie budżetu 

Domu, co do tej pory zostało wykonane oraz co planują jeszcze zrealizować do końca roku.  

 

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

Z. Kuzdżał) wyraził zgodę na zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł 

oraz na zdjęcie dotacji w kwocie 81 286,00 zł z wynagrodzeń. Zarząd zgodził się również  

z propozycją Skarbnika w sprawie przygotowania przez DPS rozliczenia budżetu do końca 

2016 r. 

 

 



Ad. pkt 41. 

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

Z. Kuzdżał zapoznali się i przyjęli do wiadomości informację Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/43/16 w sprawie rozliczenia zmniejszenia dotacji 

celowej przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego znak FB-I.3111.244.2016.2 dla 

Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Ad. pkt 42. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.17.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Zwiększenie budżetu o łączną kwotę 34632,00 zł wynika z umowy nr PS-II.946.422.2016.8  

z dn. 15.09.2016 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2016. Środki zostaną 

przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych powiatów ramach Resortowego Programu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016- asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej.  

 

Skarbnik zauważył, że nie ma jeszcze pisemnej informacji od Wojewody, dlatego 

przedłożone zmiany zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu pisma od Wojewody. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedstawione zmiany, uwzględniając sugestię Skarbnika. 

 

Ad. pkt 43. 

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

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie, przestawione w piśmie Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.18.2016. 

Pismo stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

 

 



Ad. pkt 44. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.19.2016 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Dyrektor PCPR w Jarocinie zwrócił się z prośbą o zmiany w palnie finansowym po stronie 

dochodów tj. utworzenie par. 0690 i zwiększenie go o kwotę 152,00 zł na dochody z opłat za 

dowody rejestracyjne dwóch samochodów zarejestrowanych na PCPR, ale będących na 

stanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Noskowie oraz o kwotę 12,00 zł w związku ze 

zwrotem od komornika niewykorzystanej zaliczki. Ponadto Dyrektor prosi o zmniejszenie  

o kwotę 100,00 zł par. 0750, w związku z niewypracowaniem dochodów za dzierżawę 

miejsce pod automat. 

 

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

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 45. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał przyjął do wiadomości pozytywną opinię Składu 

Orzekającego RIO w Poznaniu o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Jarocińskiego za I półrocze 2016 roku. 

Pismo stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Ad. pkt 46. 

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 43 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do uchwały. 

 

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

przedłożony projekt uchwały. 

 



Ad. pkt 47. 

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

uwag, zatwierdził omówiony przez Skarbnika projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Ad. pkt 48. 

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026. 

27.2016.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Referat Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu w par. 6050  

w zadaniu „Przebudowa drogi nr 4194P na odcinku Łuszczanów – Tarce” o kwotę 

900 000,00 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane w roku 2017, w związku  

z powyższym należy zdjąć je z Wieloletniej Prognozy Finansowej roku 2016.  

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę wnioskowane zmiany. 

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.24.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 1 200,00 zł do par. 4170 

w związku z organizacją koncertu „Kapeli znad Baryczy”, który odbędzie się  

2 października 2016 r. w kościele o.o. Franciszkanów w Jarocinie.  

 

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

wyraził zgodę na zaproponowane przesunięcia.   

 

c) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo firmy Rybhand Spółka z o.o. spółka 

komandytowa dotyczące toczącego się postępowania w sprawie działek gruntu o nr 

165/4 i nr 165/5 w Tarcach.  



Pismo stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 

 

Starosta przypomniał, że przed Sądem Okręgowym w Kaliszu toczy się postępowanie 

przeciwko Powiatowi o zasądzenie na rzecz Spółki Rybhand kwoty 160 231,00 zł, która 

dotyczy działek nr 165/4 i nr 165/5 w Tarcach. W związku z tym Pan Trzcieliński zwrócił 

się z propozycją zawarcia przed Sądem ugody w celu ostatecznego zakończenia sporu. Na 

całkowite zaspokojenie roszczeń Spółka wnosi o zapłatę kwoty 22 587,20 zł.  

 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie przed Sądem ugody i przyjął propozycję Spółki 

Rybhand o zapłatę kwoty 22 587,20 zł. 

 

d) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.14.2016.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 

 

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się z prośbą o zwiększenie 

planu finansowego o kwotę 22 600,00 zł na zaspokojenie roszczeń finansowych  

w związku z toczącym się przed Sądem postępowaniem z powództwa Rybhand Sp. z o.o. 

Sp. k. przeciw Powiatowi Jarocińskiemu. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zwiększenie środków w budżecie Referatu Geodezji na 

wnioskowany cel.  

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

 



  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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