
Protokół Nr 12/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji 

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej 

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

z listą obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

1.   Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

1. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

 

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak 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, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedstawiony porządek obrad, przystąpiono 

zatem do jego realizacji:  

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr 

OS.4323.6.2015.KK z prośbą Zespołu Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach 

o wyrażenia zgody na zatrudnienie od 1 lutego 2015 r. sprzątaczki w wymiarze ¾ 

etatu.  

4. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych nr 

OS.3026.7.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Jarociński. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
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maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 

wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 2015. 

7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr OB-

R.0014.9.2015.PA, aby Zarząd Powiatu wystąpił do gmin wchodzących w skład 

Powiatu Jarocińskiego z prośbą o pomoc finansową na działalność Szpitala 

Powiatowego w Jarocinie. 

8. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr OB-

R.0014.10.2015.PA, aby Zarząd Szpitala w Jarocinie przygotował plan wdrożenia 

przy Szpitalu Powiatowym w Jarocinie oddziału hospicjum z opieką paliatywną. 

9. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw 

Społecznych nr OS.4323.6.2015.KK z prośbą Zespołu Szkół Przyrodniczo – 

Biznesowych w Tarcach o wyrażenia zgody na zatrudnienie od 1 lutego 2015 r. 

sprzątaczki w wymiarze ¾ etatu. Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Dyrektor Adamiak zwrócił się z prośbą o możliwość zatrudnienia od dnia 01.02.2015 r. 

czwartej sprzątaczki na ¾ etatu. Koszt utrzymania dodatkowej sprzątaczki będzie wynosił 

ok. 17.000, 00 zł do końca 2015 roku.  

 

Zarząd w wyniku dyskusji w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz 

Z. Kuzdżał rozpatrzył ww. wniosek pozytywnie.( 4 „za”, 1 „wstrzymał się” od głosu) 

 

Ad. pkt. 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw 

Społecznych nr OS.3026.7.2015.KK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Zmiany dotyczą przeniesień środków finansowych do poszczególnych szkół na stypendia 

socjalne dla uczniów. Środki zostały podzielone proporcjonalnie do liczby uczniów w 

szkołach dla młodzieży.  
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Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedstawione zmiany.  

 

Ad. pkt. 5. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w 

Jarocinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Jarociński. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 3 do protokołu. 

 

Po dokonaniu analizy poniesionych w roku 2014 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarociński przyjmuje 

się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Jarociński 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. 

Grobelny oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt. 6 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w 

Jarocinie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli na rok 2015. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ustala się na rok 2015 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w formach zaocznych  

w wysokości do 50%  czesnego. 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach w roku 2015 

wyodrębnia się środki na finansowanie dokształcenia zawodowego nauczycieli w  kwocie 

164 390,00 zł zgodnie z podziałem: 

 

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie  - 29 351 zł 
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2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie  - 29 430 zł 

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie – 19 680 zł 

4) Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach – 16 725 zł  

5) Zespół Szkół Specjalnych  w Jarocinie – 27 326 zł  

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jarocinie – 9 000 zł 

7) Starostwo Powiatowe w Jarocinie –15 000 zł 

oraz na działalność nauczycieli, którym powierzono zadania doradców metodycznych – 

17 878 zł 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. 

Grobelny oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt. 7 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  

nr OB-R.0014.9.2015.PA, aby Zarząd Powiatu wystąpił do gmin wchodzących w skład 

Powiatu Jarocińskiego z prośbą o pomoc finansową na działalność Szpitala 

Powiatowego w Jarocinie. Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Członkowie Zarządu stwierdzili, że najlepszą formą pomocy dla Szpitala Powiatowego  

w Jarocinie, o którą mógłby się zwrócić Zarząd Powiatu do gmin wchodzących w skład 

Powiatu Jarocińskiego byłaby pomoc w sfinansowaniu sprzętu potrzebnego szpitalowi.  

 

Zarząd w wyniku dyskusji w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz 

Z. Kuzdżał podjął decyzję, aby wystosować pismo do Prezesa Szpitala w celu wskazania 

potrzeb związanych z wyposażeniem szpitala oraz podanie kosztów z tym związanych. 

Informacja ta umożliwi zwrócenie się do gmin wchodzących w skład Powiatu Jarocińskiego 

o pomoc w sfinansowaniu sprzętu wskazanego przez Pana Prezesa Szpitala. 

 

Ad. pkt. 8 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych  

nr  OB-R.0014.10.2015.PA, aby Zarząd Szpitala w Jarocinie przygotował plan 

wdrożenia przy Szpitalu Powiatowym w Jarocinie oddziału hospicjum z opieką 

paliatywną. Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Zarząd w wyniku dyskusji w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz 

Z. Kuzdżał podjął decyzję, aby wystosować pismo do Prezesa Szpitala w celu 

ustosunkowania się do wniosku Komisji.  

 

 

 

Ad. pkt. 9 

Nie było spraw bieżących. 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

Protokołowała  

Agnieszka Przymusińska 

 

Członkowie Zarządu 

1. B. Walczak  - Przew. Zarządu…………………… 

2. M. Szymczak  – Członek Zarządu…………………… 

3. M. Drzazga  – Członek Zarządu…………………….. 

4. T. Grobelny  – Członek Zarządu…………………… 

5. Z. Kuzdżał  – Członek Zarządu……………….……… 


