
Protokół Nr 80/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 04 października 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 04 października 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. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Ewa Gościniak  - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, 

3. Alicja Staniszewska - Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami  

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 75/16 z posiedzenia w dniu 06 września 2016 r. oraz nr 76/16  

z posiedzenia w dniu 13 września 2016 r. 

4. Rozpatrzenie pisma P.H.U. "Auto- Nowak" Jacek Nowak w sprawie wynajęcia 

jednego z budynków po byłej siedzibie DPS w Zakrzewie. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

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

NG.3026. 15.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach oraz 

projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przekazania nakładów 



inwestycyjnych dotyczących zadania pn. "Modernizacja nawierzchni asfaltowej 

boiska szkolnego przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych 

w Tarcach. 

8. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.18.2016.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2016 r. 

9. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.28.2016.KB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

11. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB-BR.3037. 

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

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

15.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

13. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.25.2016  

w sprawie przyznania środków na udzielenie dotacji na remont dachu oraz elewacji 

kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze. 

14. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 

118.2016.2 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

15. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.9.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

16. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.26.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

III/0303/44/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

nr GK 3121.8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

19. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.20.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

20. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.279. 2016.7 na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania  

o niepełnosprawności. 

21. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.21.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



22. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 

239.2016.8 na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez powiaty 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. 

23. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-BR.0014. 

35.2016.PA, aby w przyszłym roku ponownie przeanalizować wdrażany konkurs dla 

kół łowieckich, wspierający regulację populacji lisa na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

24. Rozpatrzenie interpelacji radnych Klubu Porozumienie Obywatelskie dotycząca prac, 

jakie zostały wykonane i decyzji, które zostały podjęte w związku z realizacją zadania 

zawartego w budżecie na rok 2016 pt. Budowa łącznika pomiędzy drogą krajową nr 

11 i drogą krajową nr 12. 

25. Rozpatrzenie interpelacji radnych Klubu Porozumienie Obywatelskie dotyczącej 

sytuacji pracowników w spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok. 

27. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-

2028. 

28. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

29. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu 

powiatu na prace konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków. 

30. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 75/16 z posiedzenia w dniu 06 września 

2016 r. oraz nr 76/16 z posiedzenia w dniu 13 września 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. 

 

Starosta przypomniał, że zgodnie z decyzją Zarządu z poprzedniego posiedzenia, odbyło się 

spotkanie, podczas którego Pan Jacek Nowak dokonał oględzin budynków znajdujących się 

na nieruchomości po byłej siedzibie DPS w Zakrzewie. Po przeanalizowaniu kilku spraw Pan 

Nowak zadeklarował chęć wynajęcia budynku jednopiętrowego, który jest usytuowany jako 

drugi po prawej stronie od wjazdu. Starosta poinformował Członków Zarządu, że  

z informacji przekazanych przez Mec. Czerwińskiego, 18 listopada br. odbędzie się rozprawa 

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi kasacyjnej Powiatu 

Jarocińskiego, w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nabycia przez Powiat, 

z mocy prawa, nieruchomości w Zakrzewie. Orzeczenie, jakie zostanie wydane w tej sprawie 

będzie ostatecznym rozstrzygnięciem kwestii dotyczącej prawa własności nieruchomości po 

Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. W związku z powyższym Starosta zaproponował, 

żeby wstrzymać się z podjęciem decyzji o wynajęciu budynku o który wnioskuje Pan Jacek 

Nowak, do czasu rozprawy.   

 

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

Z. Kuzdżał zdecydował, żeby poinformować Pana Nowaka o zawieszeniu rozpatrzenia jego 

prośby do czasu rozprawy sądowej w NSA. 

 

Ad. pkt 5. 

Alicja Staniszewska- Główny specjalista ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że jest to część gruntu rolnego klasy V, położony w Zakrzewie, dz. Nr 57/4  

o powierzchni 4.2200 ha. Proponuje się dzierżawę do lat 3, na którą zgodę musi wyrazić 



Zarząd Powiatu. Jeżeli taka zgoda zostanie uzyskana, zostanie ogłoszony wykaz, zawierający 

pełne informacje o dzierżawie, w tym o wysokości czynszu. 

 

Zdaniem Przemysława Franczaka, jeżeli Powiat ma informację o terminie rozprawy przed 

NSA w sprawie nieruchomości w Zakrzewie, należy zawiesić wszelkie inne postępowania  

w tym temacie i nie podejmować w/w uchwały do czasu rozstrzygnięcia w Naczelnym 

Sądzie Administracyjnym.   

 

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

z propozycją P. Franczaka o wstrzymaniu wszelkich postępowań i działań związanych  

z nieruchomością po DPS w Zakrzewie, do czasu rozstrzygnięcia w Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym i nie podjął uchwały.  

 

Ad. pkt 6. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.15.2016.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 2 700,00 zł na sporządzenie operatów 

szacunkowych dotyczących obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu 

Państwa.  

 

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

się na przedstawione zmiany. 

 

***  

Korzystając z obecności Pani Alicja Staniszewska poinformowała, że w dniu dzisiejszym 

prowadziła rokowania w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę 

powiatową w Wilkowyji. Ustalono cenę za m2 w wysokości 30,00 zł, powierzchnia 51 m,  

w związku z powyższym z budżetu powiatu należy wypłacić kwotę 1 785,00 zł. Pani 

Staniszewska poprosiła Zarząd o decyzję, czy wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania  

w w/w kwocie. 



W wyniku dyskusji, Zarząd w niezmienionym składzie, jednogłośnie wyraził zgodę na 

wypłatę odszkodowania w kwocie 1 785,00 zł. 

 

Ad. pkt 7. 

Zarząd rozpatrzył pismo Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach oraz 

projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przekazania nakładów 

inwestycyjnych dotyczących zadania pn. "Modernizacja nawierzchni asfaltowej boiska 

szkolnego przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych  

w Tarcach. 

Pismo i projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że kwota 6 765,00 zł są to nakłady inwestycyjne, które w ramach swojego 

planu poniósł Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach na zadanie „Przebudowa 

boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach”. 

Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  

W międzyczasie Powiat pozyskał środki na realizację tego zadania ze środków  

z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w związku z powyższym jest propozycja, aby uchwałą 

Zarządu przenieść poniesione nakłady ze Szkoły w Tarcach do Starostwa, po to, żeby 

Starostwo prowadziło całą inwestycję łącznie z rozliczeniem.  

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przejęcie nakładów inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa 

boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach”,  

i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 8. i pkt. 9 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.18.2016.FK 

oraz Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.28.2016.KB w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2016 r. 

Pisma stanowią odpowiednio załącznik nr 5 i nr 6 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że 30 września br., Rada Miejska w Jarocinie podjęła uchwałę 

zmieniającą uchwałę nr XX/240/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Jarocińskiemu w roku 2016 na realizację zadania pn.” Budowa drogi 



łączącej drogę krajową nr 11 z drogą krajową nr 12 w Jarocinie z kwoty 150 000,00 zł na 

18 450,00 zł. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu dochodów 

oraz wydatków tego zadania o kwotę 131 550,00 zł. Zmiany są związane z trwającymi 

procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji środowiskowej, powodujące, że w/w środki 

nie zostaną wykorzystane w roku 2016. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) wyrazili zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 10. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ewa Gościniak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa wyjaśniła, że  

w przedstawionym projekcie uchwały wprowadzono następujące zmiany: 

- w Wydziale Administracyjnym, Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa 

wyodrębniono Biuro ds. Informatyki, 

- z uwagi na zlikwidowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, 

wykreślono z Regulaminu zadania tego Punktu, 

- ponadto wyodrębniono zadania Geodety Powiatowego, zgodnie z zaleceniami 

pokontrolnymi. 

  

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

Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 11.  

Pani Ewa Gościniak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa przedstawiła 

pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB-BR.3037.3.2016.WE  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 



Wyjaśniła, że Referat zwrócił się z prośbą o przesunięcie oszczędności w łącznej kwocie 

4 200,00 zł na planowany zakup projektora na potrzeby obsługi posiedzeń i konferencji 

odbywających się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 12. 

Kolejne pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.15.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. dotyczyło zwiększenia planu dochodów 

oraz wydatków o kwotę 23 520,00 zł, w związku z pozyskaniem z Powiatowego Urzędu 

Pracy w Jarocinie- Krajowego Funduszu Szkoleniowego, środków na studia podyplomowe 

dla siedmiu pracowników. Ponadto Referat prosi o przesunięcie środków w kwocie 3 450,00 

zł na opiekę autorską, serwisowanie i aktualizację oprogramowania, zmniejszenie  

o 17 000,00 zł zadania- wykonanie dokumentacji projektowej, a także z uwagi na negatywną 

ocenę wniosku o dofinansowanie wspólnego zadania pn. Modernizacja energetyczna  

i oświetleniowa budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, umniejsza się w/w zadanie o kwotę 

38 500,00 zł oraz przesuwa się środki w kwocie 91 000,00 zł do par. 6050 na zadanie 

„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Jarocinie”. 

Zwiększa się także środki na podróże krajowe służbowe o kwotę 7 250,00 zł oraz wpłaty na 

PFRON w wysokości 6 300,00 zł. Z informacji przekazanych przez Urząd Miejski  

w Jarocinie wynika, że zadanie „odrestaurowanie klatek schodowych w budynku przy Al. 

Niepodległości 10-12” w kwocie 24 500,00 zł nie będzie realizowane w roku 2016, stąd 

prośba o zaplanowanie go w roku 2017 w kwocie przypadającej na udział Powiatu- 

35 000,00 zł.   

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

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

zaproponowane zmiany.  

 

Ad. pkt 13. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.25.2016 w sprawie przyznania środków na udzielenie dotacji na remont dachu 

oraz elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze. 



Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Mirosław Drzazga wyjaśnił, że wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia 

N.M.P. w Górze, o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na Remont dachu oraz elewacji 

kościoła pw. Wniebowzięcia N.M. P. w Górze. Wnioskowana kwota to 100 000,00 zł. 

Remont obejmie wymianę istniejącego poszycia dachowego na nowe, wymiana 

uszkodzonych tynków oraz malowanie elewacji. 

 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na udzielenie dotacji w wysokości 100 000,00 zł dla Parafii 

Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia N.M.P. w Górze. Środki w wysokości 65 000,00 zł będą 

pochodziły z rozliczenia Starostwa, a 35 000,00 zł z wpływów ze Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Jarocinie.  

 

Ad. pkt 14. 

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

do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2  

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 801, rozdział 

80111, par.2110 w kwotę 637,49 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. pkt 15.  

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

zatwierdzili zmiany w planie finansowy Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.9.2016  

w wysokości 631,18 zł. Środki, pochodzące z dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego, zostaną przeznaczone na wyposażenie szkoły podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt 16. 

Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.26.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Zwiększenie o kwotę 6,31 zł jest wynikiem otrzymania dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe. Zgodnie z założeniami programu 1% dotacji przeznacza się na obsługę zadania 

i pozostaje do dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.  

 

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 Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/44/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 

2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Dyrektor DPS w Kotlinie zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów o kwotę 

200 000,00 zł, wynikającą z wpływów z odpłatności po zmianie kosztów utrzymania oraz 

waloryzacji świadczeń. Środki zostaną przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla 

pracowników, zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników, opłacenie 

składek ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków 

 i materiałów medycznych, zakup usług pozostałych takich jak pranie, wywóz śmieci, 

odprowadzanie ścieków, zarządzanie nieruchomością czy usługi pocztowe, opłacenie usług 

telekomunikacyjnych. Ponadto w piśmie Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie 

budżetu o kwotę 81 286,00 zł w par. 4010 na Wynagrodzenia osobowe pracowników,  

z przeznaczeniem na pokrycie zmniejszonej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji 

planowanej do DPS na 2016 r.  

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu DPS po stronie dochodów oraz wydatków 

o kwotę 200 000,00 zł, natomiast nie zgodził się na zwiększenie budżetu DPS o kwotę 

81 286,00 zł. 

 

 



Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Jarocinie nr GK 3121.8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

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

o przesunięcie zaoszczędzonych środków w wysokości 40 000,00 zł z par. 4010, na 

uzupełnienie niedoborów w wydatkach pozapłacowych, w par. 4210, 4260, 4270 i 4300. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zaaprobowali przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 19. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.20.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 

2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Zaoszczędzone środki w rozdziale 805204 par. 4170 i par. 4330 na łączną kwotę 37 000,00 

zł, zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń w związku z przeniesieniem PCPR do 

budynku na ul. Dworcowej 2. Zakupiona zostanie centrala telefoniczna wraz z montażem, 

monitoring budynku i pomieszczeń, okablowanie, tablice informacyjne oraz przystosowanie 

biur zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi osób niepełnosprawnych.  

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 20. 

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

do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.279. 2016.7 na 

finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Plan 

dotacji celowej został zwiększony w dziale 853, rozdział 85321, par.2110 w wysokości 

15 803,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 



Ad. pkt 21. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.21.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 15 803,00 zł, jest wynikiem przyznania dotacji od 

Wojewody Wielkopolskiego i zostanie przeznaczona na opłacenie składu orzekającego tj. 

psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, opłacenie lekarzy orzekających, 

zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowych. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 22. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w czteroosobowym składzie (Starosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) przyjęli do budżetu powiatu dotację od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.239.2016.8 na dofinansowanie zadań własnych tj. 

zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach 

realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2016. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 852, rozdział 85204, par. 2130  

o kwotę 34 632,00 zł. 

Piso stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr 

A-OB-BR.0014. 35.2016.PA, aby w przyszłym roku ponownie przeanalizować wdrażany 

konkurs dla kół łowieckich, wspierający regulację populacji lisa na terenie Powiatu 

Jarocińskiego. 

Wniosek stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał), zdecydował o przekazaniu w/w wniosku do Referatu Budownictwa  

i Ochrony Środowiska, celem realizacji. 

 



Ad. pkt 24. 

Zarząd zapoznał się z interpelacją radnych Klubu Porozumienie Obywatelskie dotycząca 

prac, jakie zostały wykonane i decyzji, które zostały podjęte w związku z realizacją 

zadania zawartego w budżecie na rok 2016 pt. Budowa łącznika pomiędzy drogą 

krajową nr 11 i drogą krajową nr 12. Jednogłośnie, w składzie Starosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zdecydował, że odpowiedź zostanie przygotowana  

i przestawiona na Sesji Rady Powiatu Jarocińskiego, zaplanowanej na koniec października 

2016 r. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad. pkt 25. 

Członkowie Zarządu zapoznali się z interpelacją radnych Klubu Porozumienie 

Obywatelskie dotyczącej sytuacji pracowników w spółce Szpital Powiatowy w Jarocinie 

Sp. z o.o. Zarząd w czteroosobowym składzie (Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał) zdecydował, że odpowiedź na powyższą interpelację zostanie przygotowana  

i zatwierdzona na kolejnym posiedzeniu Zarządu, zaplanowanym na 20 października 2016 r., 

a następnie zostanie przekazana radnym. 

Interpelacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. pkt 26. 

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 23 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 29.09.2016 r. uchwały w sprawie 

zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, 4 głosami „za”(Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał) podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 27. 

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 24 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 28. 

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 25 do protokołu. 

 

Ad. pkt 29. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze 

dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru 

zabytków. 

Projekt uchwały stanowi załącznik 26 do protokołu. 

 

Wysokość dotacji na w/w prace wynosi 100 000,00 zł. Zakres prac podlegający 

dofinansowaniu obejmuje remont dachu oraz elewacji kościoła. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 30. 

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie nr ZSO.4112.3.2016 w sprawie wyrażenia zgody na 

nauczanie indywidualne dla uczennicy.  

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 



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

oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na 14 h tygodniowo zajęć indywidualnych dla uczennicy 

Wiktorii Kmieć, w terminie od 10 października 2016 r. do końca roku szkolnego 

2016/2017. 

 

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

29.2016.KB w spawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Referat Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 15 020,00 zł  

z zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Podchorążych i ul. Malinowskiego w Jarocinie” 

do zadania „Przebudowa ul. Wybudowanej w Jarocinie- II etap”. 

 

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

wyraził zgodę na zaproponowane przesunięcia.   

 

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

przyjął do wiadomości informację przekazaną przez Prezesa Szpitala Powiatowego  

w Jarocinie Sp. z o.o. oraz banku PKO Bank Polski w sprawie wykupu obligacji serii 

B, C i D, oraz nowej emisji obligacji na podstawie Umowy Emisji Obligacji z dnia 20 

lipca 2016 r., których emitentem był Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Bank 

poinformował, że 30 września br. Nastąpił wykup w/w obligacji na łączną kwotę 

5 300 000,00 zł, w związku z powyższym, obligacje te zostały wykreślone z ewidencji 

PKO Banku Polskiego S.A. 

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

 



  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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