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Protokół Nr 110/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 18 kwietnia 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 18 kwietnia 2017 r został ustalony wcześniej 

przez p. Starostę. W obradach wzięli udział wszyscy Członkowie Zarządu zgodnie z listą 

obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Jan Bartczak  - Sekretarz Powiatu, 

3. Alicja Staniszewska - Główny Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami, 

4. Piotr Banaszak  - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych, 

5. Honorata Śmigielska - Dyrektor Wydziału Rozwoju 

6. Urszula Banachowicz - Kierownik Referatu Inwestycji 

 

 

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 S. Martuzalski 

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

realizacji:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 109/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 12 kwietnia 2017 r. 

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

NG.683.1.31.2016.PD w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za 

nieruchomość. 

5. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

6. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr R-GN-NG.3026.2.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 
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7. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr R-GN-NG.3026.3.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

8. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 nr 

D.2230.3.2017.MS w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

9. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 nr 

ZSP/0312/2/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

10. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie nr 

ZSO1210.2.2017 z prośbą o umożliwienie uzupełnienia etatu. 

11. Przyjęcie pisma Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

nr DP.8140.10.2017 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej Powiatowi 

Jarocińskiemu na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.423.1.2017 w sprawie ustanowienia 

nagród oraz wyróżnień sportowych. 

13. Rozpatrzenie pismo Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.6.2017.KB w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wydania 

opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi 

dojazdowej do lądowiska w miejscowości Siedlemin". 

15. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.2.2017.ND w sprawie zmian 

w planie finansowym na rok 2017. 

16. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.7011.6.2015.FK z prośbą  

o rozważenie możliwości ujęcia w budżecie powiatu na 2017 rok zadania  

pn. "Rewaloryzacja parku zabytkowego w Kotlinie - etap II". 

17. Rozpatrzenie wniosku Komisji Budżetu i Rozwoju nr A-OB-BR.0014.55.2017.PA  

w sprawie wykazu dróg. 

18. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

upoważnienia Pana - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

upoważnienia Pana - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 
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22. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2017 r. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r. 

24. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017-2030. 

25. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 r. 

26. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 108/17 z posiedzenia w dniu 10 kwietnia 2017 r. 

oraz protokół nr 109/17 z posiedzenia w dniu 12 kwietnia 2017 r. 

Zapytał, czy któryś z Członków Zarządu wnosi do nich zastrzeżenia lub uwagi? 

 

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

Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski zatwierdzili ich treść. 

 

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.683.1.31.2016.PD w sprawie ustalenia i wypłaty 

odszkodowania za nieruchomość. Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

P. Alicja Staniszewska poinformowała, że w związku z prowadzoną przez Burmistrza 

Jarocina inwestycją drogową polegającą na budowie łącznika drogowego pomiędzy  

ul. Kościuszki a ul. Kilińskiego w Jarocinie Powiat Jarociński jako właściciel nieruchomości 

położonej w Jarocinie, oznaczonej w ewidencji gruntów na ark. mapy 15 jako działka  

nr 1741/1 o pow. 0.0295 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1J/00021247/3 działając  

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2031 

ze zm.). 
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Członkowie Zarządu jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski 

wyrazili zgodę na wydanie nieruchomości w terminie nie później niż 30 dni od dnia,  

w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.  

 

Ad. pkt 5. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

P. Alicja Staniszewska poinformowała, że Gmina Jarocin zwróciła się z wnioskiem  

o przekazanie przez Powiat Jarociński w formie darowizny, działek nr 493/1 i nr 493/3 

położonych w Jarocinie, w celu wykorzystania na poszerzenie parkingu oraz na utrzymanie 

ciągów pieszych i zieleni gminnej. Zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem 

darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego. W umowie darowizny określa się cel, na który 

nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel 

darowizna podlega odwołaniu. Darowizna w/w nieruchomości związana jest z realizacją 

zadań związanych z infrastrukturą drogową. Przedmiotowa uchwała stanowić będzie 

podstawę do zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego pomiędzy Powiatem 

Jarocińskim a Gminą Jarocin z obligatoryjnie określonym w tym akcie celem, na realizację, 

którego nieruchomość jest darowana.    

 

P. Skarbnik zauważył, aby skierować zapytanie do radcy prawnego czy Powiat będzie musiał 

zapłacić z VAT z tytułu darowizny. 

 

W wyniku dyskusji, Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski, jednogłośnie podjął uchwałę. 

 

 

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.2.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym 

na rok 2017. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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P. Alicja Staniszewska wyjaśniła, że po zwiększeniu § 4300 środki finansowe zostaną 

przeznaczone na porycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego, na pokrycie kosztów podziałów geodezyjnych 

oraz kosztów związanych z wykonaniem prac pielęgnacyjnych drzewostanu w parku  

w Porębie. 

Po zwiększeniu § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 

75.000,000 zł zostanie przeznaczona na zrealizowanie inwestycji: „Regulowanie stanów 

prawnych nieruchomości przejmowanych pod budowę ścieżki rowerowej Jaraczewo – Gola” 

 

Skarbnik zaproponował, aby: 

- zadanie ,,Regulowanie stanów prawnych nieruchomości przejmowanych pod budowę 

ścieżki rowerowej Jaraczewo – Gola’’ w kwocie 75 tys. zł sfinansować środkami z rozdz. 

60014 § 6050 z zadania ,,Budowa ciągu pieszo – rowerowego Jaraczewo – Gola’’; ponieważ 

powiat na zadanie ,,Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo – Gola’’ otrzymał pomoc 

finansową od Gminy Jaraczewo w kwocie 75 tys., a środki te zostaną w kwietniu 

wprowadzone do budżetu 

- brakujące 20 tys. zł w rozdziale 70005 sfinansować następująco: kwotę 8.640 zł (na 

utrzymanie parku w Porębie) wydzielić w ramach rozdz. 90008 Ochrona różnorodności 

biologicznej i krajobrazu z zadania utrzymanie i rewitalizacja parku w Kotlinie, a kwotę 

11.360 zł przesunąć do rozdz. 70005 § 4300 na uzupełnienie braków w gospodarce 

nieruchomościami powiatu. 

 

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski wyrazili zgodę na zaproponowane zmiany z poprawką, którą zaproponował 

Skarbnik.  

 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.3.2017.ZM w sprawie zmian w planie finansowym  

na rok 2017. Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

P. Alicja Staniszewska poinformowała, że po zwiększeniu§ 4390 o kwotę 10.000,00 zł środki 

finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych 

związanych z obrotem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa a także 
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sporządzenia operatu w związku z ustaleniem odszkodowania za nieruchomość przejętą  

w ramach realizowanej inwestycji drogowej.  

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski wyrazili zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

 

Ad. pkt 8. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 nr D.2230.3.2017.MS w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wicestarosta wyjaśnił, że przesunięcia dotyczą środków w ramach budżetu szkoły  

na wymianę starego oświetlenia w auli szkolnej na oświetlenie typu LED. Kosztorys zakupu  

i montażu paneli oświetleniowych wynosi 10.000,00 zł.  

  

Członkowie Zarządu jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski 

wyrazili zgodę. 

 

Ad. pkt 9. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 nr ZSP/0312/2/2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

 Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

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

S. Martuzalski, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

 

Ad. pkt 10. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Jarocinie nr ZSO1210.2.2017 z prośbą o umożliwienie uzupełnienia etatu. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Wicestarosta poinformował, aby przyjąć pismo do wiadomości oraz przekaże je do 

Dyrektorów szkół Ponadgimnazjalnych. 
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Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli pismo do wiadomości.  

 

 

Ad. pkt 11. 

Członkowie Zarządu przyjęli do wiadomości pismo Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej nr DP.8140.10.2017 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej Powiatowi 

Jarocińskiemu na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Gmina Jarocin udziela pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu na prowadzenie 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

 

 

Ad. pkt 12. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty nr O.423.1.2017 w sprawie 

ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych. 

 Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, bez uwag, w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał 

oraz S. Martuzalski, zatwierdzili wykaz osób, którym Komisja przyznała nagrody  

i wyróżnienia dla najlepszych sportowców i ich trenerów Powiatu Jarocińskiego  

za wysokie osiągnięcia w 2016 r.  

 

Ad. pkt 13. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

nr R-DP.3026.6.2017.KB w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą, aby w § 6050 zmienić nazwę zadania: „Budowa ciągu pieszo – 

rowerowego Jaraczewo – Gola” na zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo – Gola” 

Ponadto w § 6050 dodać zadanie: „Dostawa i montaż wiaty przystankowej” na kwotę 

10.000,00 zł. 
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Skarbnik zaproponował, aby kwotę 10.000, 00 zł wziąć z ponadplanowych dochodów 

z 2016 r., ponieważ Gmina Jarocin zwróciła 10.000, 00 zł, które było przeznaczone  

na zarządzanie transportem zbiorowym w roku ubiegłym. 

Natomiast kwotę 75 tys. zł przesunąć z zadania ,,Budowa ciągu pieszo – rowerowego 

Jaraczewo – Gola’’ do rozdz. 70005 na zadanie regulowania stanów prawnych w związku 

z planowaną budową tej ścieżki. Natomiast środki na Budowę ścieżki rowerowej Jaraczewo – 

Gola w kwocie 75 tys. zostają wprowadzone w dochodach i wydatkach budżetu w związku 

z otrzymaną pomocą od Gminy Jaraczewo. 

 

Zarząd nie miał uwag. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski, wyraził zgodę wraz z propozycją Skarbnika.  

 

Ad. pkt 14. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa 

drogi dojazdowej do lądowiska w miejscowości Siedlemin". 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Pan Ireneusz Ignaszak, działając jako Pełnomocnik inwestora tj. Gminy Jarocin zwrócił się 

pismem z dnia 22 marca 2017 roku o zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pod nazwą 

„Budowa drogi dojazdowej do lądowiska w miejscowości Siedlemin”.  

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją projektową pozytywnie 

zaopiniował niniejszą inwestycję i podjął uchwałę.  

 

 

Ad. pkt 15. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.2.2017.ND 

w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Konieczność dokonania zmian wynika z podjętej Uchwały Nr XXVIII/144/2017 Rady Miasta 

i Gminy Jaraczewo z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi 

Jarocińskiemu z budżetu gminy na 2017 rok pomocy finansowej na realizacje zadania 
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pn.:”Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo – Gola”. Na podstawie ww. uchwały Gmina 

Jaraczewo udziela Powiatowi Jarocińskiemu pomocy finansowej w kwocie 75.000,00 zł. 

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski przyjęli pismo do wiadomości. 

 

Ad. pkt 16. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.7011.6.2015.FK  

z prośbą o rozważenie możliwości ujęcia w budżecie powiatu na 2017 rok zadania pn. 

"Rewaloryzacja parku zabytkowego w Kotlinie - etap II". Pismo stanowi załącznik  

nr 13 do protokołu. 

 

Pani Urszula Banachowicz wyjaśniła, że Referat zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie kwoty 

180.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja parku zabytkowego  

w Kotlinie – etap II”. 

Kwota 35.000,00 zł planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczy prac zieleniarskich, których łączny koszt wynosi 

77.280,22 zł. Ponadto w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Jarocinie jest zatwierdzony 

przez Powiatowego Konserwatora Zabytków projekt rewaloryzacji parku zabytkowego  

w Kotlinie obejmujący budowę alejek parkowych oraz transport, montaż i ustawienie tzw. 

Małek architektury tj. ławek typu łódzkiego. Łączny koszt całego przedsięwzięcia również 

niezbędnego do realizacji ww. przedsięwzięcia inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi 

180.000,00 zł. 

 

Zarząd w wyniku dyskusji jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz 

S. Martuzalski podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięcia w zakresie prac 

zieleniarskich tj. do kwoty 77.280,22 zł.  

 

Ad. pkt 17. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju nr A-OB-

BR.0014.55.2017.PA w sprawie wykazu dróg. Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz  

S. Martuzalski pozytywnie rozpatrzyli wniosek Komisji, aby sporządzić wykaz dróg 

będących w zasobach powiatu na terenie wszystkich gmin powiatu jarocińskiego 
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niespełniających kryteriów dróg powiatowych oraz o wystąpienie z wnioskiem do gmin  

o ewentualną zamianę tych dróg a w zamian przejęcie innych dróg gminnych znajdujących się 

poza obszarem miejscowości gminnych (miasta). Wniosek zostanie przekazany  

do poszczególnych Gmin wchodzących w skład Powiatu Jarocińskiego. 

 

Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

Protokół stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Komisja uznała, że Pan Patryk Kulka posiada odpowiednie predyspozycje i umiejętności 

rokujące prawidłowe zarządzanie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski 

zatwierdził protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

 

 

Ad. pkt 19. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Niniejsza uchwała sankcjonuje fakt rozstrzygnięcia konkursu na wolne kierownicze 

stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

W dniu 11 kwietnia 2017r. Komisja Rekrutacyjna powołana Uchwałą Nr 381/17 Zarządu 

Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 marca  2017 r. zdecydowała, iż konkurs na dyrektora PCPR 

wygrał  Pan Patryk Kulka. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski przy 3 głosach 

„za” i 1 głosie „przeciw” (Zb. Kuzdżał) na mocy niniejszej uchwały zatrudnia Pana Patryka 

Kulkę na stanowisku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie na czas 

nieokreślony. 
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Ad. pkt 20. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie upoważnienia Pana Patryka Kulki - Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Upoważnia się Pana Patryka Kulkę – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zawieraniem  

i realizacją porozumień w sprawie przyjęcia dziecka w pieczę zastępczą oraz warunków jego 

pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 191 ust. 4 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. 

z2017r.,  poz.697) 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, jednogłośnie podjął 

uchwałę. 

 

Ad. pkt 21. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie upoważnienia Pana - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 
Upoważnia się Pana Patryka Kulkę do składania oświadczeń woli związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, jednogłośnie podjął 

uchwałę. 

 

Ad. pkt 22. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na 2017 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu. 
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W związku z uchwałą nr XL/267/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia  

31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. – w planie finansowym zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2017 r., 

uchwalonym uchwałą Zarządu Powiatu nr 362/17 z dnia 6 lutego 2017 r. (ze zm.) – 

wprowadza się zmiany w planie dotacji zadań zleconych oraz planie wydatków zadań 

zleconych na 2017 r. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, jednogłośnie podjął 

uchwałę. 

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2017 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

W związku z uchwałą nr XL/267/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia  

31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. – wprowadza się zmiany 

w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r., uchwalonym 

uchwałą Zarządu Powiatu nr 363/17 z dnia 6 lutego 2017 r. (ze zm.) 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, jednogłośnie podjął 

uchwałę. 

 

Ad. pkt 24 i 25 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017-2030 oraz projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2017 r. Projekty uchwał stanowią odpowiednio załącznik nr 21 i nr 22 do 

protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w przedłożonych projektach zostały ujęte zmiany zatwierdzone przez Zarząd  

na dzisiejszym oraz poprzednim posiedzeniu. 
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Następnie Członkowie Zarządu jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał, 

S. Martuzalski zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego 

uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017-2030 oraz projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2017 r. 

 

Ad. pkt 26 Sprawy bieżące. 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Agnieszka Przymusińska 

 

 

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

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

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


