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Protokół Nr 105/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 29 marca 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 marca 2017 r został ustalony przez  

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

 

Przewodniczący Zarządu p. Teodor Grobelny 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, Z. Kuzdżał oraz St. Martuzalski 

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, przystąpiono zatem do jego 

realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę 

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz powołania komisji konkursowej. 

4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu 

jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu 

jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania. 

5. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

zmieniający uchwałę w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz powołania komisji 

konkursowej. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
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Wicestarosta W uchwale Nr 377/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 marca 2017r.  

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie oraz powołania komisji konkursowej § 2. otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W celu przeprowadzenia naboru, o którym mowa w § 1 powołuje się Komisję 

Konkursową w składzie: 

 

1. Mirosław Drzazga    - przewodniczący, 

2. Andrzej Szlachetka   - członek, 

3. Jan Bartczak    - członek, 

4. Ewa Gościniak    - sekretarz.” 

 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz St. 

Martuzalski podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 4 

Wicestarosta przedstawił do zatwierdzenia projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  

z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na 

terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystania. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom z Jarocińską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z Uchwałą L/268/10 

Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  
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Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz St. 

Martuzalski zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 5.  

Sprawy bieżące: 

a) Ponadto Zarząd w związku z koniecznością zagospodarowania odpadów z wypadku 

drogowego samochodu cysterny w miejscowości Golina w dniu 16 lutego 2017 r. wyraził 

zgodę na przekazanie 30.000 zł na to zadanie w budżecie powiatu. 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Agnieszka Przymusińska 

 

 

 

 Członkowie Zarządu 

1. T. Grobelny  - Przew. Zarządu………………….......… 

2. M. Drzazga – Członek Zarządu…………………........ 

3. Z. Kuzdżał  – Członek Zarządu…………………..….. 

4. S. Martuzalski - Członek Zarządu..................................... 


