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Protokół Nr 113/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 17 maja 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 17 maja 2017 r. został ustalony przez  

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

W posiedzeniu uczestniczyli także: 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Jan Bartczak  - Sekretarz Powiatu, 

3. Alicja Staniszewska - Główny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami, 

4. Piotr Banaszak  - Referat Dróg Powiatowych. 

 

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. Posiedzenie Zarządu 

przebiegło zgodnie z następującym porządkiem:   

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 112/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 09 maja 2017 r. 

4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiany 

nieruchomości położonych w Tarcach, gm. Jarocin. 

5. Rozpatrzenie wniosku Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr R-GN-NG.6853.15.2017.JA dotyczącego wyrażenia zgody na pokrycie części 

kosztów wykonania elewacji szczytowej budynku. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażającej opinię  

w sprawie pozbawienia drogi powiatowej na terenie Powiatu Gostyńskiego nr 4930P, 

mającej swój przebieg od drogi wojewódzkiej nr 434 Czachorowo - Sikorzyn - 

Żytowiecko, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 4949P Aleksandrowo - Sikorzyn o długości 4,112 dotychczasowej 

kategorii. 
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7. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

sprzeciwu w zakresie planowanych zmian przepisów prawa, które pozbawią powiaty 

dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych. 

8. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustanowienia  

2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. 

9. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie likwidacji  

I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. 

10. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie odrzucenia  

w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego zmieniającej 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie konkursu 

na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych  

w Tarcach. 

13. Przyjęcie do wiadomości pisma Wydziału Oświaty O.510.1.2017 w sprawie zamiaru 

ogłoszenia konsultacji w sprawie określenia trybu powołania członków oraz 

organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w związku z zakończeniem funkcjonowania I kadencji JRDPP. 

14. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 nr D.1015.6.2017 

dotyczące niewystarczającej liczby godzin edukacyjnych dla nauczyciela informatyki. 

15. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr ZSS.3101.7.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

16. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO.3110.6.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

17. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Sympatyków "Jedynki" z prośbą  

o dofinansowanie kosztów opracowania okolicznościowej monografii. 

18. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych nr R-DP.3026.8.2017.KB w sprawie 

zmian w planie finansowym na rok 2017. 

19. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.22.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. 

20. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-ZK.0023.3.2017.CB dotyczące wniosku Komendanta Powiatowego Policji  
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w Jarocinie w sprawie dofinansowania przez Powiat zakupu dwóch radiowozów 

oznakowanych. 

21. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PZ-PT.0756.7.2016 w sprawie dofinansowania przez Powiat zakupu 

urządzenia rejestrującego rozmowy telefoniczne i korespondencję radiową. 

22. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3026.9.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

23. Rozpatrzenie pisma Wydziału Rozwoju nr R-RI.032.2.2014 w sprawie inwestycji  

pn. "Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Dobieszczyzna - granica powiatu 

jarocińskiego" - etap I odcinek Żerków - Kamień. 

24. Rozpatrzenie wniosku Pani Grażyny Tomczak z Ludwinowa dotyczący budowy 

chodnika przy drodze powiatowej Żerków - Dobieszczyzna. 

25. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego  

na lata 2017-2030. 

26. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 r. 

27. Przyjęcie do wiadomości informacji dotyczącej zatwierdzenia arkuszy 

organizacyjnych szkół powiatowych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

28. Przyjęcie stanowiska w sprawie rozbudowy "Szpitala Powiatowego w Jarocinie"  

Sp. z o.o. 

29. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 112/17 z posiedzenia Zarządu w dniu  

w dniu 09 maja 2017 r. 

 

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

 

Zarząd nie wniósł uwag do protokołu. Jednogłośnie Zarząd w składzie Starosta, 

Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski zatwierdził jego treść. 
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Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Tarcach, gm. Jarocin. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

P. Alicja Staniszewska poinformowała, że Zgodnie z przepisem art. 12 pkt 8 lit. a ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r., poz. 814 ze zm.)  

do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych powiatu. Ze względu na to, że Zespół Szkół Przyrodniczo – Biznesowych 

użytkuje nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów obręb Tarce, na arkuszu mapy  

3 jako działka nr 165/1 o pow. 0.1900 ha, zapisaną w księdze wieczystej KZ1J/00011337/8, 

stanowiącą własność Pani Danuty Walczak, zachodzi konieczność nabycia przedmiotowej 

nieruchomości na rzecz Powiatu Jarocińskiego. W zamian za w/w nieruchomość Powiat 

Jarociński przekaże na własność Pani Danuty Walczak nieruchomość położoną w Tarcach, 

oznaczoną w ewidencji gruntów na arkuszu mapy 6 jako działka nr 86/8 o pow. 0.1720 ha, 

zapisaną w księdze wieczystej KZ1J/00026472/4, do której doprowadzone zostały przyłącze 

wodociągowe i kanalizacyjne.  

 

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

S. Martuzalski nie wyraził zgody na wydatkowanie środków. 

. 

Ad. pkt 5 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.6853.15.2017.JA dotyczącego wyrażenia zgody  

na pokrycie części kosztów wykonania elewacji szczytowej budynku. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Wniosek dotyczy wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów wykonania elewacji 

szczytowej budynku, stanowiącego własność Powiatu Jarocińskiego.  

Budynek jest administrowany przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 

 

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

nie wyraził zgody na wniosek. 

 



5 

 

Ad. pkt 6 

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

pozytywnie i podjął projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażającej 

opinię w sprawie pozbawienia drogi powiatowej na terenie Powiatu Gostyńskiego  

nr 4930P, mającej swój przebieg od drogi wojewódzkiej nr 434 Czachorowo - Sikorzyn 

- Żytowiecko, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 4949P Aleksandrowo - Sikorzyn o długości 4,112 dotychczasowej 

kategorii. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. pkt 7 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia sprzeciwu w zakresie planowanych zmian przepisów prawa, które 

pozbawią powiaty dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

 

W związku z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 

Jarocińskiego, Zarząd Powiatu Jarocińskiego uznał za zasadne przedłożyć Radzie Powiatu 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu w zakresie planowanych zmian przepisów 

prawa, które pozbawią powiaty dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobywanie 

węglowodorów. Zarząd Powiatu zauważa, że podjęte prace legislacyjne w przedmiotowym 

temacie wiążą się w szczególności z projektem ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej, 

który przewiduje zmiany przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne 

i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.), m.in. w zakresie utraty dochodów 

jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochodów powiatów z tytułu opłat 

eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów. Stanowisko Rady Powiatu zostanie 

przekazane do Ministra Środowiska, który odpowiada za kształtowanie i stanowienie prawa 

w zakresie środowiska, w tym geologii. 

 

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

St. Martuzalski zatwierdził projekt uchwały. 
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Ad. pkt 8 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 

1918/1919. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Mając na uwadze znaczenie Powstania Wielkopolskie w najnowszej historii Polski,  

a zwłaszcza ofiarę krwi złożoną przez mieszkańców powiatu jarocińskiego w latach 

1918/1919 uznaje za zasadne wystosowanie apelu do marszałka Sejmu RP. Ustanowienie 

2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 umożliwi wszystkim 

Polakom zapoznanie się z tradycją walk niepodległościowych Wielkopolan, ich wpływem  

na kształtowanie się granic odrodzonego po I wojnie światowej państwa polskiego. 

Ogólnonarodowy charakter rocznicy będzie sprzyjał podejmowaniu licznych inicjatyw  

dla jej upamiętnienia, co spowoduje rozwój idei patriotycznych i będzie sprzyjać 

wychowaniu młodego pokolenia Polaków do wartości. 

 

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

St. Martuzalski zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 9 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Konieczność likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31, 63-200 Jarocin 

wynika z malejącego naboru słuchaczy do tej szkoły oraz związane z tym racjonalizowanie 

poniesionych przez organ prowadzący kosztów na zadania oświatowe. 

 

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

St. Martuzalski zatwierdził projekt uchwały. 
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Ad. pkt 10 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego 

dotyczącego zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zamiaru 

likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 31. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ww. uchwała Rady Powiatu Jarocińskiego została również przesłana celem zaopiniowania 

do organizacji związkowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego zaopiniował uchwałę 

negatywnie natomiast Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania 

NSZZ Solidarności zaopiniowała uchwałę pozytywnie. W związku z malejącym naborem 

oraz optymalizacją kosztów prowadzenia szkoły podjęcie uchwały w sprawie likwidacji 

liceum dla dorosłych w ZSO jest zasadne. Wobec powyższego właściwym jest odrzucenie 

negatywnej opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego.  

 

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

St. Martuzalski zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 11 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającej Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

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

uchwałę. 

 

Ad. pkt 12 

Wicestarosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 
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Zarząd Powiatu Jarocińskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach w dniu 19 czerwca br. 

 

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

St. Martuzalski podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 13 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, 

przyjęli do wiadomości pismo Wydziału Oświaty O.510.1.2017 w sprawie zamiaru 

ogłoszenia konsultacji w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji  

i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w związku  

z zakończeniem funkcjonowania I kadencji JRDPP. Pismo stanowi załącznik  

nr 10 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarocinie informuje, że 

zamierza ogłosić konsultacje w sprawie określenia trybu powołania członków oraz 

organizacji i trybu działania Jarocińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w związku 

z zakończeniem funkcjonowania I kadencji JRDPP. Konsultacje zostaną przeprowadzone  

od 22 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r. 

 

Ad. pkt 14 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, 

przyjęli do wiadomości pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 nr D.1015.6.2017 

dotyczące niewystarczającej liczby godzin edukacyjnych dla nauczyciela informatyki. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. pkt 15 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie  

nr ZSS.3101.7.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. Pismo stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

 

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

dyskusji, nie wyraził zgody na przedłożone zmiany. 
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Ad. pkt 16 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie 

nr ZSO.3110.6.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Skarbnik zaproponował, aby w rozdziale 80120 po stronie wydatków: 

w § 4270 zwiększyć plan o 9 688,00 zł, w § 4700  o 500,00 zł, w § 4520  o 848,00 zł oraz  

zmniejszyć w § 4440  o  2823,00 zł 

W Rozdziale 80146 zwiększyć plan wydatków w§ 4700 o kwotę 1500,00 zł. 

Po stronie dochodów w rozdziale 80120 w§ 0940 zwiększyć plan o 8213,00 zł.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, wyraził zgodę na 

przedłożone zmiany z poprawkami. 

 

Ad. pkt 17 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Stowarzyszenia Sympatyków "Jedynki"  

z prośbą o dofinansowanie kosztów opracowania okolicznościowej monografii.  

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

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

o przekazaniu i rozpatrzeniu pisma przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. 

 

Ad. pkt 18 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych  

nr R-DP.3026.8.2017.KB w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017.  

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Referat zwraca się z prośbą o: 

1. utworzenie § 4590  na kwotę 24 909,00 zł celem zapłaty należności głównej 

zasądzonej prawomocnym Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi Wydziału  

I Cywilnego wydanym w dniu 25 kwietnia 2017r., sygnatura akt: I ACa 1389/16  

na rzecz powodów Grażyny i Tadeusza Kościelniak; 
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2. utworzenie § 4580  na kwotę 4 100,00 zł celem zapłaty odsetek od należności głównej 

zasądzonej w/w wyrokiem; 

3. utworzenie § 4610  na kwotę 2 195,00 zł celem zwrotu kosztów sądowych; 

4. w § 4300 zmniejszyć zadanie: 

„ścinka poboczy” z kwoty 25 000,00 zł na kwotę 5 000,00 zł; 

    5.   w § 4300 zwiększyć zadanie: 

         „odtworzenie rowów” z kwoty 18 000,00 na kwotę 38 000,00 zł. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, bez uwag, wyraził 

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 19 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie  

nr FK.0320.22.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2017. Pismo stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie zwraca się z prośbą o przeniesienie środków 

finansowych w wysokości 8 051, zł z § 4300 na § 4270 w związku z koniecznością pokrycia 

kosztów kapitalnego remontu schodów wejściowych do budynku jednostki.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, bez uwag, wyraził 

zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 20 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-ZK.0023.3.2017.CB dotyczące wniosku Komendanta Powiatowego Policji  

w Jarocinie w sprawie dofinansowania przez Powiat zakupu dwóch radiowozów 

oznakowanych. Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Jarocinie zwraca się z wnioskiem w sprawie 

dofinansowania przez Powiat zakupu dwóch radiowozów oznakowanych w kwocie 

65 000,00 zł, co stanowi 50% ceny obu pojazdów. 
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Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał oraz S. Martuzalski w wyniku dyskusji 

rozpatrzyli wniosek negatywnie z powodu braku środków finansowych. 

 

Ad. pkt 21 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PZ-PT.0756.7.2016 w sprawie dofinansowania przez Powiat 

zakupu urządzenia rejestrującego rozmowy telefoniczne i korespondencję radiową. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zwraca się z wnioskiem  

o dofinansowanie przez Powiat zakupu urządzenia rejestrującego rozmowy telefoniczne  

i korespondencję radiową w kwocie 18 200,00 zł. 

 

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

rozpatrzyli wniosek negatywnie z powodu braku środków finansowych. 

 

Ad. pkt 22 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3026.9.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok.  

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

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

S. Martuzalski, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 23 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Rozwoju nr R-RI.032.2.2014  

w sprawie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Żerków - Dobieszczyzna - 

granica powiatu jarocińskiego" - etap I odcinek Żerków - Kamień.  

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Powiat Jarociński w 2017 roku realizuje inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

Żerków – Dobieszczyzna – granica powiatu jarocińskiego” – etap I odcinek Żerków - 

Kamień, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016 – 2019. Wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 9.760.651,00 zł. 
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W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na ww. zadanie wyłoniono wykonawcę 

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu, ul. Noskowska 3-5 za kwotę 

5.704.007,38 zł i podpisano z nim umowę w dniu 04.04.2017 r. Biorąc pod uwagę kwotę  

w budżecie Powiatu Jarocińskiego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej Żerków – Dobieszczyzna  granica powiatu jarocińskiego” tj. 9.727.642,00 zł 

oraz kwotę wynikającą z przeprowadzonej procedury przetargowej, Wydział Rozwoju 

zamierza przystąpić do realizacji II etapu inwestycji – odcinek Kamień – Dobieszczyzna  

o długości ok. 2 km.  

 

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

oraz S. Martuzalski podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji II etapu inwestycji. 

 

Ad. pkt 24 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Pani Grażyny Tomczak z Ludwinowa 

dotyczący budowy chodnika przy drodze powiatowej Żerków - Dobieszczyzna.  

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Pan Piotr Banaszak poinformował, że po dokonaniu wizji w terenie stwierdzono, że aby 

wybudować chodnik konieczna jest kanalizacja rowu. Przygotowanie dokumentacji na to 

zadanie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zmiany decyzji środowiskowej.  

Ze względu na ograniczony czas realizacji zadania, które dofinansowane jest ze środków 

zewnętrznych nie ma obecnie możliwości rozszerzenia zakresu realizowanej przebudowy 

drogi. 

 

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

rozpatrzyli wniosek negatywnie z powodu braku środków finansowych. 

 

Ad. pkt 25 i 26 

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 22 i nr 23 do 

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

na dzisiejszym oraz poprzednim posiedzeniu. 

 

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. 27 

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

wiadomości informację dotyczącą zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół 

powiatowych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.  

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 28 

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

zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie nadbudowy oraz 

rozbudowy Szpitala Powiatowego w Jarocinie.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu 

jarocińskiego w drodze dostosowania działalności Szpitala Powiatowego w Jarocinie 

prowadzonego przez „Szpital Powiatowy w Jarocinie „ SP. z o.o. do obowiązujących norm 

resortowych, uznaje się za konieczne wdrożenie działań związanych z pilnym rozpoczęciem 

inwestycji pt. Dobudowa, nadbudowa Szpitala Powiatowego w Jarocinie. 

 

Ad. pkt. 28. Sprawy pozostałe. 

a) Pan Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu otrzymał zaproszenie na spotkanie  

z radnymi z Gminy Jaraczewo w dniu 30 maja o godz. 10:00. 
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b) Następnie Pan Zbigniew Kuzdżał przekazał informację, że Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Pan Zalewski wzywa Powiat do zabezpieczenia skarpy przy drodze powiatowej w Żerkowie. 

Skarpa się obsuwa i jest niebezpiecznie.  

Pan Piotr Banaszak poinformował, że zwrócą się do Gminy Żerków o partycypowanie  

w kosztach.  

 

Skarbnik stwierdził, że jeżeli jest to droga powiatowa w mieście w Żerkowie to Powiat dał 

Gminie Żerków zarządzanie drogami powiatowymi. W związku z tym powinna to wykonać 

Gmina Żerków, ponieważ Powiat co rocznie przeznacza dla Gminy Zerków kwotę 

120 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg. Jeżeli jest to remont to jest to bieżące utrzymanie.  

 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, Zb. Kuzdżał oraz S. Martuzalski, 

jednogłośnie podjęli decyzję, aby Referat Dróg Powiatowych zwrócił się z pismem  

do Gminy Żerków o przedstawienie kalkulacji kosztów wykonania remontu skarpy.  

 

 

 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

   

Protokołowała  

Agnieszka Przymusińska 

 

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

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


