
Protokół Nr 81/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 20 października 2016 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 20 października 2016 r. został ustalony 

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

z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Krzysztof Sobczak - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

4. Marcin Jantas  - Prezes Zarządu Szpital Powiatowy 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, Wicestarosta, 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 77/16 z posiedzenia w dniu 20 września 2016 r., nr 78/16  

z posiedzenia w dniu 27 września 2016 r. oraz nr 79/16 z posiedzenia w dniu 29 

września 2016 r. po sesji. 

4. Przyjęcie do wiadomości pisma kierowanego do SIDROG Sp. z o.o. w sprawie 

zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 4173 P i 7172 P na odcinku Witaszyczki- 

Zakrzew- granica powiatu". 

5. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr R- 

GN.660. 8.2016 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie postępowania sądowego 

sygn. akt I C 395/16 w sprawie przeciwko Panu Dariuszowi Szczepańskiemu  

o niewykonanie umowy. 



6. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie sprzedaży  

w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej. 

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

NG.3026. 14.2016.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażającego opinię  

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

9. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.30.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

10. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w latach 

2017 i 2018. 

11. Zatwierdzenie propozycji odpowiedzi na interpelację radnych Klubu Porozumienie 

Obywatelskie nr A-OB-BR.0003.20.2016 w sprawie sytuacji pracowników w spółce 

Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. 

12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.28.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

13. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.29.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

14. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.31.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

15. Przyjęcie do wiadomości wyników przeprowadzonych konsultacji rocznego 

programu współpracy w roku 2017. 

16. Zatwierdzenie 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. 

17. Przyjęcie do wiadomości pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026. 

19.2016 w sprawie zwiększenia w roku 2017 budżetu w rozdziale 80195. 

18. Przyjęcie do wiadomości pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4372.1-

9.2016 w sprawie Nagród Starosty Jarocińskiego, przyznanych nauczycielom. 

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

I.3111.285.2016.2 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

i materiały szkoleniowe. 



20. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.10.2016 w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2016 r. 

21. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.27.2016  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

17.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

III/0303/47/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

24. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr 3011.22.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

305.2016.4 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

26. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr 3011.24.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

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

nr ZSP 3111/15/2016 w sprawie dofinansowania zakupu komputerów wraz  

z niezbędnym oprogramowaniem do pracowni komputerowej. 

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

nr ZSP-3111/15/2016 w sprawie wyrażenia zgody nauczanie indywidualne dla 

ucznia. 

29. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO.4112.4.2016 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla 

uczennicy. 

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

P.P-P.330.33.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

31. Zmniejszenie w budżecie powiatu kwoty dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2016.4 w celu dostosowania poziomu środków do 

zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych 

bez praw do zasiłków). 

32. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320. 

26.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 



33. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2016 rok. 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

poręczenia obligacji emitowanych przez "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.  

w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA. 

38. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2016-2030. 

39. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. 

40. Sprawy bieżące. 

a. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

FK.0320.27.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

b. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr A-OB-BR. 

0014.37.2016.PA w sprawie wprowadzenia w szkołach Ponadgimnazjalnych,  

w ramach wychowania fizycznego 2 lub 3 godzin gimnastyki korekcyjnej dla 

uczniów. 

c. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr A-OB-

BR.0014.38.2016.PA w sprawie rozważenia adoptowania jednego z pomieszczeń 

w Zespole Szkół Specjalnych na salę rehabilitacyjną dla uczniów. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 77/16 z posiedzenia w dniu 20 września 

2016 r., nr 78/16 z posiedzenia w dniu 27 września 2016 r. oraz nr 79/16 z posiedzenia  

w dniu 29 września 2016 r. po sesji. Zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołów? 

 



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

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

 

Ad. pkt 4. 

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

do wiadomości pismo, które zostało skierowane do SIDROG Sp. z o.o. w sprawie 

zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 4173 P i 7172 P na odcinku Witaszyczki- 

Zakrzew- granica powiatu". W powyższym piśmie Starosta Jarociński, po raz kolejny 

wyraził swoje zaniepokojenie postępem prac wykonanych w ramach przebudowy dróg na 

odcinku Witaszyczki- Zakrzew- granica powiatu, przez firmę SIDROG Sp. z o.o. Termin 

realizacji zadania upływał w dniu 16.10.2016 r.  

Wicestarosta dodał, że poza przedstawionym pismem, odbyły się spotkania  

z przedstawicielami firmy, wynikiem czego termin zakończenia zadania został przesunięty 

na 16 listopada br. Dodał, że wykonanie prac szacuje się na ok 40%. W związku z tym, że 

jest dwóch wykonawców tego zadania, rozważa się wystąpienie do Wojewody 

Wielkopolskiego z wnioskiem o rozdzielenie etapów jego realizacji na dwa tj. część, którą 

robi PBD z Kalisza- na odcinku od ronda w Zakrzewie do granicy powiatu jako jedna 

schetynówka a odcinek Witaszyczki- Zakrzew wykonywany przez SIDROG druga 

schetynówka. Firma SIDROG została poinformowana, że po bezskutecznym terminie 

zakończenia zadania, zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień zwłoki, które zostaną 

potrącone z należnego wykonawcy wynagrodzenia. Ponadto Zamawiający, czyli Powiat, 

dochodzić będzie od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Powiat 

będzie musiał zwrócić dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 3 000 000,00 zł 

oraz Gminy Jarocin w kwocie 2 000 000,00 zł.     

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad. pkt 5. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN.660.8.2016 w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie 

postępowania sądowego sygn. akt I C 395/16 w sprawie przeciwko Panu Dariuszowi 

Szczepańskiemu o niewykonanie umowy.  

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 



Sprawa dotyczy niewykonania umowy- pracy geodezyjnej i kartograficznej przez Pana 

Dariusza Szczepańskiego. Pismem z dnia 9.09.2016 r., pozwany zwrócił się do Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie z propozycją zawarcia ugody na zmniejszenie kary wynikającej  

w umowy w wysokości 8 495,06 zł do kwoty 1 500,00 zł oraz połowę kosztów sądowych.  

Po zasięgnięciu opinii telefonicznej z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego w Poznaniu, Pani Dyrektor Lidia Danielska oraz Dyrektor Wydziału 

Finansowo- Budżetowego Wojewody Wielkopolskiego Pan Przemysław Szczepański 

stwierdzili, że skoro praca była wykonywana z dotacji celowej, to należy taką 

niewykorzystaną dotację zwrócić, a wszystkie kary wynikające z niewywiązania się z umów 

stanowią dochód Skarbu Państwa, który należy po jego uzyskaniu przekazać na konto 

Urzędu Wojewódzkiego. W związku z powyższym nie należy zawierać żadnych ugód, 

umorzeń itp. działań.  

 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie odrzucił propozycję Pana Szczepańskiego i nie wyraził zgody na 

zawarcie ugody.  

 

Ad. pkt 6. 

Członkowie Zarządy zapoznali się z projektem uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Krzysztof Sobczak, Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, wyjaśnił, 

że uchwała dotyczy sprzedaży części nieruchomości zabudowanej budynkiem 

dwukondygnacyjnym. Jest to budynek na ul. Kościuszki 16, gdzie mieściła się Książnica 

Pedagogiczna. Część tej nieruchomości jest własnością Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, a Burmistrz Jarocina zwrócił się z prośbą o sprzedaż części należącej do 

Powiatu, wynoszącej 124030/140642. Jest to budynek dobudowany do sali JOK, który 

wymaga remontu. Cała nieruchomość została wyceniona w operacie szacunkowym na kwotę 

1 665 000,00 zł 

 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga dodał, że w budynku tym siedzibę ma Związek 

Nauczycielstwa Polskiego, ponadto powiat wynajmował część powierzchni różnym 

przedsiębiorcom.   



Członek Zarządu Przemysław Franczak poddał w wątpliwość czy można sprzedać w drodze 

bezprzetargowej. Ponadto przypomniał, że powiat wynajmuje w tym budynku pomieszczenia 

mieszkalne. Poprosił o przedstawienie na jaki cel Gmina chciałaby wykorzystać ten 

budynek? 

 

W związku z powstałymi wątpliwościami, Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, 

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zdecydował, żeby zaprosić na kolejne posiedzenie 

Zarządu przedstawiciela Gminy Jarocin, w celu wyjaśnienia wątpliwości oraz planów Gminy 

co do tej nieruchomości.   

 

Ad. pkt 7. 

Krzysztof Sobczak przedstawił 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 4 do protokołu. 

 

Referat Geodezji zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego w par. 4260- zakup 

energii o kwotę 35 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na regulowanie bieżących 

zobowiązań wynikających ze zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz doprowadzenia  

i rozprowadzenia wody w budynkach stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego. 

Konieczność zwiększenia wynika z uregulowania faktury za zużycie energii elektrycznej  

w okresie od dnia 15.02.2015 r. do 26.05.2016 r. w budynkach DPS w Kotlinie na kwotę 

ponad 43 000,00 zł. Za okres od 01.03.2016 do dnia 26.05.16 r. Wydział Geodezji 

refakturuje DPS w Kotlinie, a środki z tego tytułu wpłyną na konto dochodów.  

 

Skarbnik zaproponował, żeby zwiększyć środki, ale dopiero jak DPS zapłaci. Wówczas 

będzie można zwiększyć zarówno dochody jak i wydatki. Ponadto zaproponował, że 

przygotuje rozliczenie zużycia energii w DPS w Zakrzewie i w Kotlinie. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Wydziału, zgodnie  

z propozycją Skarbnika.  

 

 

 



Ad. pkt 8. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

wyrażającego opinię w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie 

Kotlin. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wójt Gminy Kotlin zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych, drogę położoną w Kotlinie na działkach opatrzonych nr 442/1, 442/2, 454/2 na 

długości 303,50 m. 

 

Zarząd nie widział przeszkód do zmiany kategorii w/w dróg, w związku z powyższym 

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

pozytywnie zaopiniował propozycję zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie 

Kotlin.  

 

Ad. pkt 9.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.30.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Marcin Jantas, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. wyjaśnił, że 

szpital w Jarocinie przystąpił do projektu pn. „Wyposażenie środowiska informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. W związku  

z powyższym Urząd Marszałkowski zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie 

Powiatu na rok 2017 oraz w WPF na lata 2017 i następne kwoty 330 883,00 zł, na pokrycie 

części wkładu własnego do w/w Projektu. Wskazaną kwotę należy zabezpieczyć z podziałem 

na lata: 2017- 248 162,00 i w roku 2018- 82 721,00 zł. Prezes dodał, że w ramach projektu 

szpital może pozyskać kwotę ok 2 000 000,00 zł, z czego ok 1 100 000,00 zł byłaby 

przeznaczona na wymianę sprzętu- komputerów, drukarek, serwerów. Pozostała część tej 

kwoty są to licencje, które umożliwią rozbudowę systemu elektronicznego tak, aby możliwe 

było wytworzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wymianę elektronicznej dokumentacji 

medycznej (EDM) oraz innych elektronicznych dokumentów  medycznych przekraczających 



swoim zakresem EDM. Projekt zapewni standaryzację wyposażenia podmiotów leczniczych 

nim objętych, w zakresie dostępu do infrastruktury i zasobów niezbędnych do realizacji 

celów projektu.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie 

kwoty 248 162,00 zł oraz w 2018 r. kwoty 82 721,00 zł na wnioskowany cel. 

 

Ad. pkt 10. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

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

Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu w latach 2017 i 2018. Powiat Jarociński udzieli pomocy 

finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadanie „Wyposażenie środowiska 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych  

w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa”.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. pkt 11.  

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez uwag, zatwierdził propozycję odpowiedzi na interpelację 

radnych Klubu Porozumienie Obywatelskie nr A-OB-BR.0003.20.2016 w sprawie 

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

zostanie przekazana radnym. 

Interpelacja z propozycją odpowiedzi stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. pkt 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.28.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

  



Wydział zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w wysokości 

8 000,00 zł do par. 4300 na zakup biletów do kina dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

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

1 „wstrzymującym” (Z. Kuzdżał) zgodził się na zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 13. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty  

i Spraw Społecznych nr O.3026.29.2016 w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że Wydział prosi o przesunięcie kwoty 1 000,00 zł z par 2320 do par. 4190 na 

dofinansowanie X Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich. Środki 

zostaną przeznaczone na zakup nagród.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na wnioskowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 14. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.31.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zwrócił się z prośbą przesunięcie środków w kwocie 

6 000,00 zł z par. 4170 do par. 4300, na zakup biletów do kina dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych.  

 

Zarząd 3 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta oraz Z. Kuzdżał) i 2 „wstrzymującymi” 

(P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 15.  

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, przyjął do wiadomości wyniki przeprowadzonych konsultacji 



rocznego programu współpracy w roku 2017.   

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt 16. 

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

jednogłośnie zatwierdził projekt 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. Program będzie obowiązywał od 01.01.2017 r. do 

31.12.2017 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. pkt 17. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił pismo Wydziału Oświaty i Spraw 

Społecznych nr O.3026.19.2016 w sprawie zwiększenia w roku 2017 budżetu  

w rozdziale 80195.  

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w powyższym piśmie Wydział Oświaty przedstawił zestawienie wszystkich 

wniosków, które wpłynęły do Wydziału do projektu budżetu na rok 2017. Są to różnego 

rodzaju konkursy, turnieje, olimpiady z zakresu oświaty, kultury i sportu, o dofinansowanie 

których proszą różne jednostki. Dodał, że po analizie tych wniosków Wydział prosi, aby  

w przyszłym roku zwiększyć środki w rozdziale 80195.     

 

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

Z. Kuzdżał, przyjął powyższe pismo do wiadomości, ale będzie je rozpatrywał przy 

projektowaniu budżetu na 2017 rok. 

 

Ad. pkt 18. 

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

do wiadomości pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.4372.1-9.2016  

w sprawie Nagród Starosty Jarocińskiego, przyznanych nauczycielom. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 



Ad. pkt 19. 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez uwag, przyjęli do budżetu powiatu dotację od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2016.2 na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne i materiały szkoleniowe. Plan dotacji celowej został zwiększony  

w dziale 801, rozdział 80102, par. 2110, o kwotę 159,51 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. pkt 20. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Specjalnych nr 

ZSS.3101.10.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Zwiększenie budżetu o kwotę 157,93 zł, jest wynikiem przyznania dotacji celowej od 

Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

i materiały szkoleniowe. 

 

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

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

 

Ad. pkt 21. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.27.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Zwiększenie budżetu o kwotę 1,58 zł w par. 4360, jest wynikiem przyznania dotacji od 

Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i szkoleniowe. 

1% dotacji przeznacza się na obsługę tego zadania i pozostawia do dyspozycji jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 

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

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

 

 



Ad. pkt 22. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026. 

17.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa zwrócił się z prośba o przesunięcia środków między 

poszczególnymi zadaniami na łączną kwotę 48 594,00 zł, celem prawidłowej realizacji zadań 

i budżetu.  

 

Członków Zarządu, 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał) wyrazili zgodę na zaproponowane przesunięcia. 

 

Ad. pkt 23. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie 

nr DPS-III/0303/47/16 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 

81 286,00 zł w par. 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników. Powyższe braki 

wynikają ze zmniejszenia dotacji Wojewody Wielkopolskiego o tę kwotę. Ponadto poprosił  

o zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł w par. 4260 na zabezpieczenie środków na opłacenie 

energii elektrycznej. Jest to szacunkowa kwota, ponieważ DPS nie zna jeszcze rzeczywistych 

kosztów energii do końca roku. Ostatnia wnioskowana zmiana polega na przesunięciu kwoty 

10 000,00 zł z par. 4280 zakup usług medycznych do par. 4260 na zakup energii.   

Skarbnik zaproponował, że skoro na razie nie są znane dokładne koszty energii, przyznać 

tylko część środków w wysokości 60 000,00 zł i to będzie kwota, która powinna wystarczyć 

do końca października. Zdaniem Skarbnika, do końca roku będzie jeszcze brakować ok 

40 000,00 zł. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak 

oraz Z. Kuzdżał) wyraził zgodę na przyznanie kwoty 60 000,00 zł na zakup energii.  

 

 

 



Ad. pkt 24. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie nr 3011.22.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie zwrócił się z prośbą  

o wyrażenie zgody na przesunięcia między paragrafami w łącznej kwocie 16 243,00 zł. 

Zmiany te są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu. 

  

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

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

 

Ad. pkt 25. 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, przyjął do budżetu powiatu dotację od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2016.4 z przeznaczeniem na realizację zadań 

wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 853, rozdział 85321, 

par. 2110, o kwotę 1 682,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. pkt 26. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie nr 3011.24.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Zwiększenie budżetu o kwotę 1 682,00 zł jest wynikiem przyznania dotacji przez Wojewodę 

Wielkopolskiego. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie lekarzy składu orzekającego 

oraz usługi pocztowe.  

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany.  

 

 



Ad. pkt 27. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Jarocinie nr ZSP 3111/15/2016 w sprawie dofinansowania zakupu komputerów 

wraz z niezbędnym oprogramowaniem do pracowni komputerowej. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Dyrektor ZSP nr 2 w Jarocinie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 7 500,00 zł 

na zakup 17 komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej. Całkowity 

koszt zakupu wyniesie 15 000,00 zł, z czego 50% zostanie dofinansowane przez Radę 

Rodziców.  

 

W wyniku dyskusji, Zarząd powziął wątpliwość, co do jakości kupowanego sprzętu, za tak 

niewielką kwotę, w związku z powyższym, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, 

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zdecydował, żeby przełożyć rozpatrzenie 

powyższego punktu na kolejnym posiedzeniu i zaprosić Dyrektora celem wyjaśnienia o jaki 

sprzęt chodzi.  

 

Ad. pkt 28. 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na 14 godzin tygodniowo zajęć indywidualnych dla ucznia 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie Serafina Hofmańskiego, w okresie 

od 10.10.2016 r. do 23.06.2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad. pkt 29. 

Członkowie Zarządu 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał) jednogłośnie wyrazili zgodę na 14 godzin tygodniowo zajęć indywidualnych 

dla uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Julii Obecny, w okresie od 17.10.2016 r. 

do 31.12.2016 r. 

Pismo stanowi załącznik 26 do protokołu. 

 

 

 

 



Ad. pkt 30. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Jarocinie nr P.P-P.330.33.2016 w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zwróciła się z prośba o przesunięcie 

zaoszczędzonych środków w paragrafach płacowych na wyposażenie gabinetów 

diagnostyczno- terapeutycznych, w tym gabinetu do terapii diagnozy neurologopedycznej. 

Łączna kwota przesunięć wyniesie 19 235,00 zł. 

 

Zarząd 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał), 

pozytywnie rozpatrzył pismo Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

 

Ad. pkt 31.  

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zmniejszyli w budżecie kwotę dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2016.4 w związku z dostosowaniem poziomu środków 

do zakresu realizowanych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez 

praw do zasiłków). Plan dotacji celowej został zmniejszony w dziale 851, rozdział 85156, 

par. 2110 o kwotę 123 654,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Ad. pkt 32. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320. 26.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2016.4, zmniejsza się 

plan dotacji celowej o kwotę 123 654,00 zł, które były przeznaczone na ubezpieczenia 

zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłków.   

 



Zarząd nie miał pytań. 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał) przyjął przedłożone zmiany.  

 

Ad. pkt 33. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w spawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na 2016 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna, którą należy podjąć w związku z podjęciem przez radnych na 

sesji w dniu 19 października uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 r. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał) podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 34. 

Kolejna uchwała podjęta przez Zarząd dotyczyła zmiany planu finansowego urzędu 

jednostki samorządu terytorialnego na 2016 r. Jest to również uchwała proceduralna do 

Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 1.11.2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu 

na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Ad. pkt 35.  

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2016 r. Wyjaśnił, że w projekcie uchwały zostały ujęte zmiany, które 

Zarząd zatwierdził na dzisiejszym posiedzeniu i obejmują przesunięcia środków na bilety do 

kina oraz na delegacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

 

 



Ad. pkt 36. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2016 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

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

budżetu powiatu na 2016 r. Wprowadza się zmiany finansowe w planie Starostwa 

Powiatowego w Jarocinie.   

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 37. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

poręczenia obligacji emitowanych przez "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Sp. z o.o.  

w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

W związku z planowaną przez Spółkę ,,Szpital Powiatowy w Jarocinie’’ Sp. z o.o. emisją 

obligacji z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Nadbudowa budynku szpitala – etap II, 

niezbędne jest udzielenie poręczenia bankowi przez Zarząd Powiatu Jarocińskiego.  

W związku z powyższym udziela się poręczenia w kwocie 7.120.000,00 zł dotyczącego 

zabezpieczenia wykupu obligacji wraz odsetkami oraz wszelkimi innymi kosztami w latach  

i do kwot określonych w umowie poręczenia. Emitowane obligacje przeznaczone zostaną na 

realizację inwestycji „Nadbudowa budynku szpitala – etap II” do wysokości 4.950.000 zł. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak 

oraz Z. Kuzdżał), bez uwag, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 38. 

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 35 do protokołu. 



 

Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do uchwały. 

 

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

zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 39. 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, 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 36 do protokołu. 

 

Ad. pkt 40. 

Sprawy bieżące: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr FK.0320. 27.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 311,00 zł  

z par. 4360 do par. 4410 na pokrycie planowanych przejazdów służbowych pracowników 

PUP. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę wnioskowane zmiany. 

 

b) Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  

nr A-OB-BR.0014.37.2016.PA w sprawie wprowadzenia w szkołach 

Ponadgimnazjalnych, w ramach wychowania fizycznego 2 lub 3 godzin gimnastyki 

korekcyjnej dla uczniów. 

Wniosek stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zdecydował, żeby przekazać w/w wniosek do Wydziału 

Oświaty i Spraw Społecznych, celem przeanalizowania możliwości jego realizacji. 



 

c) Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  

nr A-OB-BR.0014.38.2016.PA w sprawie rozważenia adoptowania jednego  

z pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych na salę rehabilitacyjną dla uczniów. 

Pismo stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał ponownie zdecydował o przekazaniu w/w wniosku do Wydziału Oświaty 

i Spraw Społecznych, celem przeanalizowania możliwości jego realizacji. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 

 

 

 Członkowie Zarządu 

1. B. Walczak  - Przew. Zarządu………………….......… 

2. M. Szymczak – Członek Zarządu…………………........ 

3. M. Drzazga  – Członek Zarządu…………………..….. 

4. P. Franczak - Członek Zarządu..................................... 

5. Z. Kuzdżał  – Członek Zarządu……………...…....…. 


