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Protokół Nr 130/17 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

w dniu 19 września 2017 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 19 września 2017 r. został ustalony przez  

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

Nieobecny Zbigniew Kuzdżał. W posiedzeniu uczestniczyli także: 

1. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu, 

2. Jan Bartczak – Sekretarz Powiatu, 

3. Honorata Śmigielska – Dyrektor Wydziału Rozwoju. 

 

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 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 129/17 z posiedzenia Zarządu w dniu 06 września 2017 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/42/17  

w sprawie wniosku dotyczącego dofinansowania zadań. 

5. Rozpatrzenie pisma I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie nr ILO.4112.3.2017  

z prośbą o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia. 

6. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie  

nr GK 3121.17.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

7. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie  

nr ZSP/0312/7/2017 z prośbą o ujęcie w WPF Umowy dla projektu "Ponadnarodowa 

mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego". 

8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr ZSS.3101.12.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

9. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarocinie  

nr P.P-P.330.38.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 
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10. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych w Tarcach  

nr ZSP-B.302.16.2017.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

11. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.8031.3.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

12. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.20.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

13. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.2.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

14. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.4.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

15. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.5.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

16. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.042.6.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

17. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.22.2017  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

18. Rozpatrzenie pisma Wydziału Administracyjnego, Referat Organizacyjny  

i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.14.2017 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2017 rok. 

19. Zapoznanie się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  

nr BOIN-III.632.1.2017 dotyczące udzielenia pomocy finansowej. 

20. Przyjęcie do wiadomości Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  

z dnia 7 września 2017 r. 

21. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą: „Szpital Powiatowy  

w Jarocinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, 

pokrycia powyższego kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez 

Powiat Jarociński wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce. 

22. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarcach, wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Przyrodniczo -Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, 

Tarce 19. 

23. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Jarocinie wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  

w Jarocinie, ul. Franciszkańska 2. 
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24. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jarocinie wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1. 

25. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. UNICEF w Jarocinie 

wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21 

26. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia Szkoły Policealnej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19. 

27. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. UNICEF  

w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy  

ul. Szubianki 21. 

28. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu 

powiatu na refundację kosztów związanych z pracami konserwatorskimi kościoła 

wpisanego do rejestru zabytków. 

29. 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 2018 rok. 

30. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Starosty 

Jarocińskiego Teodora Grobelnego. 

31. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2017 - 2030. 

32. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok. 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

upoważnienia pana Marka Tyrakowskiego po. dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego w Jarocinie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  

I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. 
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35. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2017 r. 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2017 rok. 

37. Prace nad budżetem na 2018 rok. 

38. Sprawy pozostałe. 

a. Zapoznanie się z pismami Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie". 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do przyjęcia protokół nr 129/17 z posiedzenia Zarządu w dniu  

w dniu 06 września 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 

oraz St. Martuzalski zatwierdził jego treść. 

 

Ad. pkt 4  

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski rozpatrzył pismo Domu 

Pomocy Społecznej w Kotlinie nr DPS-III/0303/42/17 w sprawie wniosku dotyczącego 

dofinansowania zadań. 

 Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie: 

1.  wycinki zniszczonych drzew w Parku na kwotę 8 640,00 zł  

2. wykonania zadaszeń jednospadowych na kwotę 11 205,30 zł. 

3. kosztu realizacji Projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” na 

kwotę  24 220,00 zł. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie, mając na uwadze 

ujęcie we wspólnym wniosku do PFON zakupu samochodu na potrzeby przewozu 

mieszkańców DPS Kotlin oraz zakupu i montażu windy w ZSP nr 2 w Jarocinie w ramach 

projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” , wyraził zgodę na 

przekazanie kwoty 24.220,00. Odnosząc się do kolejnych punktów omawianego wniosku 
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Zarząd podjął decyzję, aby na następne posiedzenie zaprosić Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Kotlinie celem udzielenia wyjaśnień.  

 

Ad. pkt 5  

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski rozpatrzył 

pismo I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie nr ILO.4112.3.2017 i wyraził zgodę  

na nauczanie indywidualne dla ucznia. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. pkt 6  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie nr GK 3121.17.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Proponowana zmiana związana jest z potrzebą zakupu dodatkowych pomocy naukowych 

oraz wyposażenia sal ze względu na zawarte zalecenia w orzeczeniach o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 7  

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski rozpatrzył pismo 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr ZSP/0312/7/2017 i wyraził 

zgodę na ujęcie w WPF środków wynikających z umowy na realizację projektu 

"Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego". 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt 8  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie  

nr ZSS.3101.12.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Zmiany w paragrafach płacowych wynikają z mniejszej ilości oddziałów gimnazjum  

w związku z reformą oświatową oraz przesunięć przydziałów obowiązków nauczycieli 

pomiędzy poszczególnymi szkołami. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 9  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Jarocinie nr P.P-P.330.38.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Zmiany między paragrafami wynikają z zapotrzebowania na szkolenia skierowane  

dla pracowników administracyjnych i pedagogicznych. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 10  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Przyrodniczo - Biznesowych  

w Tarcach nr ZSP-B.302.16.2017.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 

rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu wydatków w Rozdziale 80130 Szkoły zawodowe paragraf 4010 – 

wynagrodzenia osobowe pracowników wynika z faktu przejścia pracownika na emeryturę  

z dniem 01.10.2017 r. Kwota 21 000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę odprawy 

emerytalnej. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie podjął decyzję, 

aby jednostka wypłaciła odprawę w ramach swojego budżetu.  
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Ad. pkt 11 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.8031.3.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Zmiany między paragrafami dotyczą dofinansowania działalności Jarocińskiego Klubu 

„Amazonka”. W związku z obchodzoną w roku bieżącym rocznicą 20 – lecia działalności 

zwrócono się z prośbą o zakup modelu do badania piersi, który byłby wykorzystywany  

do prowadzenia akcji dydaktycznych między innymi w szkołach na terenie Powiatu 

Jarocińskiego. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 12 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski zapoznał się  

z pismem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.20.2017 w sprawie zmian 

w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Zmiany między paragrafami dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego „Szpital 

Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę  

na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 13 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.042.2.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Wprowadzenie zmian wynika z wytycznych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie angażowania 

nauczycieli i jest konieczne celem prawidłowej realizacji projektu „Podniesienie jakości 
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kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie”. Projekt realizowany będzie przez 

Powiat Jarociński, całkowita wartość projektu wynosi 910 458,33 zł, a kwota pozyskanego 

dofinansowania 864 935,41 zł. Wkład własny wynosi 45 522,92 zł, z czego kwota 45 520,00 

zł stanowi wkład niefinansowy. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę na 

przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 14 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.042.4.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Wprowadzenie zmian wynika z wytycznych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie angażowania 

nauczycieli i jest konieczne celem prawidłowej realizacji projektu „Kształcenie zawodowe 

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie”. Zabezpieczane środki 

stanowią wkład własny finansowy do ww. projektu na rok 2017. Projekt realizowany będzie 

przez Powiat Jarociński, całkowita wartość projektu wynosi 1 562 346, 00 zł, a kwota 

pozyskanego dofinansowania 1.406.111,40 zł. Wkład własny wynosi 156.234,60 zł, z czego 

kwota 81.690,00 zł stanowi wkład niefinansowy. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę na 

przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 15  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.042.5.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Wprowadzenie zmian wynika z wytycznych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie angażowania 

nauczycieli i jest konieczne celem prawidłowej realizacji projektu „Kształcenie zawodowe 
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uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”. Projekt realizowany będzie 

przez Powiat Jarociński, całkowita wartość projektu wynosi 1. 330.850, 00 zł, a kwota 

pozyskanego dofinansowania 1.197.765,40 zł. Wkład własny wynosi 133.085,00 zł, z czego 

kwota 129.885,00 zł stanowi wkład niefinansowy. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę na 

przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 16  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.042.6.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Wprowadzenie zmian wynika z wytycznych wskazanych przez Instytucję Zarządzającą 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zakresie angażowania 

nauczycieli i jest konieczne celem prawidłowej realizacji projektu „Kształcenie zawodowe 

uczniów Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach”. Projekt realizowany 

będzie przez Powiat Jarociński, całkowita wartość projektu wynosi 712.406, 25 zł, a kwota 

pozyskanego dofinansowania 641.165,62 zł. Wkład własny wynosi 71.240,63 zł, z czego 

kwota 41.335,00 zł stanowi wkład niefinansowy. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę na 

przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 17  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

nr O.3026.22.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Zmiany są konieczne w związku z wystąpieniem o udzielenie dotacji na remont elewacji 

kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze. 

Wnioskowana kwota z budżetu Powiatu Jarocińskiego wynosi 50 000,00 zł. Środki na 

sfinansowanie tego zadania będą pochodziły z oszczędności po przetargu na tegoroczną 

tzw. ,,schetynówkę’’. 
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Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę na 

przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 18 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Administracyjnego, Referat 

Organizacyjny i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026.14.2017 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2017 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu 

 

Referat zwrócił się o dokonanie zmian w planie finansowym na 2017 rok między 

paragrafami. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie wyraził zgodę na 

przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 19 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski zapoznał się  

z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr BOIN-

III.632.1.2017 dotyczące udzielenia pomocy finansowej. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu 

 

Planowane jest udzielenie pomocy finansowej z Budżetu Województwa Wielkopolskiego dla 

Powiatu Jarocińskiego, w wysokości 100 000,00 zł, na usunięcie zniszczeń spowodowanych 

nawałnicą 11 sierpnia 2017 r w budynku wielorodzinnym w miejscowości Poręba, Budynek 

stanowi własność naszego Powiatu. 

 

Ad. pkt 20 

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

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 września 2017 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu 

 

Z rozporządzeń wynika, że odcinek drogi krajowej nr 12 – al. Niepodległości (od ul. 

Powstańców Wielkopolskich do ul. Poznańskiej) został pozbawiony kategorii drogi krajowej. 
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Natomiast odcinek drogi powiatowej – ul. Powstańców Wielkopolskich (od al. 

Niepodległości do ul. Wrocławskiej) został zaliczony do kategorii dróg krajowych. Zmiany 

wejdą w życie z dniem 01.01.2018 roku. 

 

Ad. pkt 21 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski, zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki pod firmą: "Szpital Powiatowy w Jarocinie" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie, pokrycia podwyższonego kapitału 

zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński wszystkich 

nowoutworzonych udziałów w Spółce.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt 22 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski, zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Przyrodniczo -Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Zgodnie z założeniami reformy edukacji, zasadnicze szkoły zawodowe z dniem                      

1 września 2017r. staną się branżowymi szkołami I stopnia. Organy stanowiące zobowiązane 

są do stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały.  

 

Ad. pkt 23 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski, zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie,  

ul. Franciszkańska 2. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Zgodnie z założeniami reformy edukacji, zasadnicze szkoły zawodowe z dniem 1 września 

2017r. staną się branżowymi szkołami I stopnia. Organy stanowiące zobowiązane są do 

stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały.  

Ad. pkt 24 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski, zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Jarocinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie, ul. Franciszkańska 1. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Zgodnie z założeniami reformy edukacji, zasadnicze szkoły zawodowe z dniem                      

1 września 2017r. staną się branżowymi szkołami I stopnia. Organy stanowiące zobowiązane 

są do stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały.  

 

Ad. pkt 25 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski, zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Zgodnie z założeniami reformy edukacji, szkoły przysposabiające do pracy działające  

na podstawie ustawy o systemie oświaty z dniem 1 września 2017r. staną się szkołami 

przysposabiającymi do pracy działającymi na podstawie ustawy Prawo oświatowe. Organy 

stanowiące zobowiązane są do stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały.  

 

Ad. pkt 26 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski, zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

Szkoły Policealnej w Tarcach, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo-

Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Tarce 19. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Zgodnie z założeniami reformy edukacji, szkoły policealne działające na podstawie ustawy o 

systemie oświaty z dniem 1 września 2017r. staną się szkołami policealnymi działającymi na 
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podstawie ustawy Prawo oświatowe. Organy stanowiące zobowiązane są do stwierdzenia 

tego przekształcenia w drodze uchwały.  

 

Ad. pkt 27 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski, zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. UNICEF w Jarocinie wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie przy ul. Szubianki 21. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Zgodnie z założeniami reformy edukacji, sześcioletnie szkoły podstawowe z dniem  

1 września 2017r. staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Organy stanowiące 

zobowiązane są do stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały.  

 

Ad. pkt 28 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski, zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie udzielenia Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze dotacji z budżetu powiatu  

na refundację kosztów związanych z pracami konserwatorskimi kościoła wpisanego  

do rejestru zabytków. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Zgodnie z Uchwałą nr XLV/291/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 sierpnia 2017r.  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, dnia 18 września 2017r.  

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Górze wystąpiła z wnioskiem  

o udzielenie dotacji na dofinansowanie wykonanych w 2016r. prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych kościoła stanowiącego własność tej Parafii.  

Zgodnie z § 3 ust. 1 powołanej uchwały można udzielić dotacji w wysokości do 50% całości 

nakładów. Zgodnie z § 7 ust. 1 i 3 powołanej uchwały dotacji udziela Rada Powiatu  

w formie uchwały, uchwała ta stanowi podstawę do zawarcia umowy o udzieleniu dotacji.  
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Ad. pkt 29 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski, zapoznał się z projektem 

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 2018 rok. Powyższy projekt 

zostanie poddany konsultacjom społecznym a następnie, po naniesieniu ewentualnych uwag 

będzie przedłożony pod obrady Rady Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad. pkt 30 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski, zatwierdził 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie pozostawienia bez 

rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Starosty Jarocińskiego Teodora 

Grobelnego. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

W dniu 6 września 2017 r. wpłynęła do Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego 

anonimowa skarga na działalność Starosty Jarocińskiego, celem ustosunkowania się  

do sygnalizowanych w skardze zarzutów. 

Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych  

do rozpatrywania skarg organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub 

działalności Starosty jest rada powiatu. Warunki formalne, jakie powinna spełniać skarga  

w rozumieniu art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego określa Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania  

i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz 46), wydane na podstawie art. 

226 Kpa. 

Powołane przepisy określają również konsekwencje niezachowania w/w warunków przez 

skarżącego. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia, skargi niezawierające imienia i nazwiska 

(nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.  

Przepis ten ustanawia, zatem wymóg, aby skarga zawierała wskazanie imienia, nazwiska 

(nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę, a niedochowanie tego wymogu sankcjonuje 

pozostawienie skargi bez rozpoznania z powodu uchybienia wymogom formalnym, które 

skarga powinna spełniać. Przepis ten jest przepisem bezwzględnie obowiązującym, co 

oznacza, że nie stanowi jedynie przyzwolenia czy przywileju nie podjęcia działań przez Radę 

Powiatu w sprawie rozpatrzenia zarzutów, ale zobowiązuje radę do ich niepodjęcia poprzez 
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pozostawienie skargi bez rozpoznania z powodu uchybienia wymogom formalnym, które 

skarga powinna spełniać. Oznacza to, że skutek w postaci pozostawienia skargi bez 

rozpoznania wynika z mocy prawa, a rozstrzygnięcia podejmowane przez radę powiatu w tej 

kwestii mogą jedynie stwierdzać tę okoliczność. Podnieść należy, że wnoszący skargę 

podmiot pod nazwą: Stowarzyszenie Samorządowe „Prawi i Samorządni” nie został 

zarejestrowany w żadnym z dostępnych rejestrów stowarzyszeń. Podmiot ten w skardze nie 

podał również swojego adresu. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 

i wniosków, podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia anonimowej skargi bez rozpoznania 

należy uznać za zasadne. 

 

Ad. pkt 31 i 32 

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 28 i nr 29 do protokołu. 

 

Następnie Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, oraz St. Martuzalski, 

zatwierdził 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 33 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie upoważnienia pana Marka Tyrakowskiego po. dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego w Jarocinie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie podjął uchwałę  

i upoważnił pana Marka Tyrakowskiego po. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  

w Jarocinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. 
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Ad. pkt 34 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz St. Martuzalski jednogłośnie podjął uchwałę  

i powołał Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata  

na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie, w następującym 

składzie: 

1) Ryszard Jacek- przedstawiciel organu prowadzącego, 

2) Bronisława Włodarczyk - przedstawiciel organu prowadzącego, 

3) Karolina Kowańdy - przedstawiciel organu prowadzącego, 

4) Barbara Szkudlarek - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

5) Anna Piotrowska- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

6) Magdalena Szczepaniak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

7) Anna Steinmetz - przedstawiciel Rady Pedagogicznej szkoły, 

8) Krystyna Pietrzak-Jackowiak- przedstawiciel Rady Pedagogicznej szkoły, 

9) Iwona Pietras - przedstawiciel Rady Rodziców szkoły, 

10) Tomasz Ludwiczak- przedstawiciel Rady Rodziców szkoły, 

11) Hanna Czerniak - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

12) Zbigniew Sędzicki – przedstawiciel Międzyzakładowej Komisji Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” . 

      2. Wyznacza się pana Ryszarda Jacka na przewodniczącego Komisji konkursowej 

 

Ad. pkt 35 

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 32 do protokołu. 

 

W związku z uchwałą nr XLVII/304/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia  

11 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r. – wprowadza się zmiany  

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

uchwałą Zarządu Powiatu nr 363/17 z dnia 6 lutego 2017r. (ze zm.) 
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Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski jednogłośnie bez uwag podjął 

uchwałę.  

 

Ad. pkt 36 

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 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

W związku z uchwałą nr XLVII/304/17 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia  

11 września 2017 r. w sprawie zmian 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 2017r. (ze zm.) wprowadza 

się zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych na 2017r 

 

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

uchwałę.  

 

Ad. pkt 37 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski jednogłośnie, zatwierdził 

założenia do projektu budżetu powiatu jarocińskiego na 2018 r., omówione przez 

Skarbnika. Zobowiązano Skarbnika Powiatu do niezwłocznego przekazania założeń do 

jednostek organizacyjnych. Zarząd podjął także decyzję w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla 

pracowników wszystkich jednostek, wynagradzanych na podstawie przepisów dotyczących 

pracowników samorządowych, począwszy od 1 stycznia 2018 roku. Zarząd zdecydował też o 

podniesieniu wynagrodzeń za listopad i grudzień dla tych pracowników jednostek, których 

zarobki są niższe od kwoty 2.100,00 brutto. 

 

Przy planowaniu wydatków bieżących na przyszły rok należy przyjąć następujące założenia: 

Podnieść wynagrodzenia ze skutkiem od 1 listopada 2017 r. pracownikom zarabiającym 

poniżej 2.100,00 zł brutto miesięcznie, do kwoty 2.100 zł brutto/miesiąc. 

 

Od 1 stycznia 2018 roku wyliczyć wzrost wynagrodzeń w kwocie 150 zł brutto od płacy 

zasadniczej, miesięcznie, na etat, dla pracowników wynagradzanych na podstawie przepisów 

dotyczących pracowników samorządowych.  
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Z tak wyliczonej puli środków na wzrost wynagrodzeń w 2018 roku, kierownik/dyrektor 

jednostki/dyrektor wydziału/kierownik referatu przyznaje podwyżki indywidualnie dla 

podległych mu pracowników. 

 

Nie zakłada się wzrostu pozostałych wydatków bieżących w odniesieniu do obowiązującego 

planu na dzień 1 stycznia 2017 r. 

 

Materiały stanowią załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Ad. pkt 38 Sprawy pozostałe 

a) Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta oraz S. Martuzalski zapoznał się z pismami 

Spółki "Szpital Powiatowy w Jarocinie". 

Pisma stanowią załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Prezes poinformował, że Spółka w dniu 19 września 2017 r. dokonała spłaty 730. 000,00 zł 

tytułem spłaty kapitału z obligacji oraz 85 797,70 zł tytułem spłaty odsetek. 

Ponadto zwrócił się o wniesienie kapitału do Spółki w związku z podniesieniem kapitału 

przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 14 września 2017 r. 

 

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..................................... 


