
Protokół Nr 177/14 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 24 listopada 2014 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 listopada 2014 r. został ustalony wcześniej 

przez p. Starostę. W obradach wzięło udział pięciu Członków Zarządu zgodnie  

z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Honorata Śmigielska  - Dyrektor Wydziału Rozwoju 

 

 

Przewodniczący Zarządu p. Mikołaj Szymczak 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, P. Musielak oraz  

J. Zegar, jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedstawiony porządek obrad, przystąpiono 

zatem do jego realizacji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży okien pozyskanych w związku z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej” 

4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę 

w sprawie nadania statutu powiatu jarocińskiego. 

5. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych  

nr OS.3026.21.2014.BK3 

6. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w 

sprawie przeznaczenia do sprzedaży okien pozyskanych w związku z realizacją zadania 
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inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy 

Społecznej”. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu 

 

P. Dyrektor Śmigielska wyjaśniła, że przeznacza się do sprzedaży okna PCV w ilości 70 szt. 

pozyskane w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i 

nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno – administracyjnego na 

potrzeby Domu Pomocy Społecznej” 

Sprzedaż nastąpi w formie publicznego ogłoszenia za najkorzystniejszą cenę ofertową w 

odniesieniu do wszystkich sprzedawanych okien. 

Informację o przeznaczeniu do sprzedaży okien określonych w § 1 należy zamieścić na 

stronie internetowej Powiatu Jarocińskiego. 

 

Zarząd 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał, P. Musielak oraz J. Zegar) 

zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie nadania statutu powiatu jarocińskiego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu 

Zarząd zaproponował, aby w uchwale Nr IV/14/98 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 

grudnia 1998 roku w sprawie nadania statutu powiatu jarocińskiego wprowadzić następujące 

zmiany: 

1) w § 52 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 52.1. Zarząd jest organem wykonawczym powiatu. 

2. Zarząd powiatu jest trzyosobowy i w jego skład wchodzą: starosta, wicestarosta i 

jeden członek zarządu.” 

 

2) w § 53 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 53. Z członkami zarządu powiatu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie 

wyboru.” 

 

Zarząd 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał, P. Musielak oraz J. Zegar) 

zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 



 3 

Ad. pkt 5. 

Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych  

nr OS.3026.21.2014.BK3 w sprawie zaopiniowania preliminarzu wydatków w 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu 

 

Zarząd 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, Z. Kuzdżał, P. Musielak oraz J. Zegar) 

zaopiniował pozytywnie przedłożony preliminarz wydatków w 2015 r.  

 

Ad. pkt 6.  

W sprawach bieżących: 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

                 Protokołowała  

 

            Agnieszka Przymusińska 
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