
Protokół Nr 93/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 02 stycznia 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 02 stycznia 2017 r. został ustalony w trybie 

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

z listą obecności. W posiedzeniu nie uczestniczył Wicestarosta.  

 

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, zatwierdził przedłożony porządek obrad, następnie przystąpiono do jego 

realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma firmy Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak w sprawie 

wyrażenia zgody oraz uzgodnienia zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych 

na terenie Gminy Żerków przy drogach powiatowych. 

4. Rozpatrzenie dwóch wniosków firmy P.P.H.U. Matuszewska Marzena w sprawie 

wyrażenia zgody oraz uzgodnienia zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy 

Jarocin oraz Żerków. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo firmy Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak  

w sprawie wyrażenia zgody oraz uzgodnienia zasad korzystania z przystanków 

zlokalizowanych na terenie Gminy Żerków przy drogach powiatowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

W związku z otwarciem linii autobusowej na trasie Jarocin- Chrzan – Bieździadów – Jarocin 

przedsiębiorstwo Usługi Transportowe Eugeniusz Grzelak, zwróciło się z prośbą  



o wyrażenie zgody oraz uzgodnienie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na 

terenie Gminy Żerków, przy drogach powiatowych, po obydwu stronach drogi  

w miejscowościach Pawłowice, Żerków, Bieździadów, Chrzan oraz Stęgosz.  

 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie zezwolił na korzystanie z przedmiotowych przystanków. Zarząd 

zatwierdził również warunki korzystania z przystanków autobusowych komunikacji 

regularnej, usytuowanych w pasie dróg powiatowych Powiatu Jarocińskiego. 

 

Ad. pkt 4. 

Członkowie Zarządu zapoznali się z dwoma wnioskami firmy P.P.H.U. Matuszewska 

Marzena w sprawie wyrażenia zgody oraz uzgodnienia zasad korzystania  

z przystanków na terenie Gminy Jarocin oraz Żerków. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Matuszewska Marzena, zwróciła się  

z dwoma wnioskami o wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z wiat przystanków 

autobusowych na terenie następujących miejscowości: 

- Łuszczanów II, 

- Łuszczanów, 

- Łuszczanów GS, 

- Wilkowyja I, 

- Annapol, 

- Jarocin, ul. Żerkowska, 

- Jarocin, ul. Żerkowska/Maratońska, 

- Żerków, rynek, droga nr 4181P, 

- Żerków, ul. Jarocińska, droga nr 4181P, 

- Jarocin, ul. Żerkowska, droga nr 4181P 

- Jarocin, ul. Żerkowska/Maratońska, droga nr 4181P 

 

 

W wyniku dyskusji, Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, nie wnieśli uwag i zezwolili na korzystanie z przedmiotowych 



przystanków. Zarząd zatwierdził także warunki korzystania z przystanków autobusowych 

komunikacji regularnej, usytuowanych w pasie dróg powiatowych Powiatu Jarocińskiego. 

 

Ad. pkt 6. 

Sprawy bieżące: 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

 

 

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……………...…....…. 


