
 

Protokół Nr 14/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 16 lutego 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 16 lutego 2015 r. został ustalony wcześniej przez 

p. Starostę. W obradach wzięło udział czterech Członków Zarządu zgodnie  

z listą obecności. Nieobecny był Członek Zarządu Mirosław Drzazga. Ponadto w posiedzeniu 

uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak - Skarbnik Powiatu, 

3. Alicja Staniszewska - Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami. 

 

 

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 wniosku Andrzeja Drańczuka i Sylwii Wydłuby- Drańczuk w sprawie 

odstąpienia od zwrotu bonifikaty ustalonej przy sprzedaży lokalu nr 7 w Tarcach 16. 

4. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Jarocina nr WR-RGK.7013.3.2015 w sprawie 

współfinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi Tarce Osiedle”. 

5. Zatwierdzenie propozycji odpowiedzi na pismo firmy Budimex S.A. w sprawie 

zaopiniowania wniosku o uzyskanie decyzji zamiennej o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej dla zadania „Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11”. 
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6. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr 

FN.3011.5.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

7. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

8. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2015-2024. 

9. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. 

10. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Andrzeja Drańczuka i Sylwii Wydłuby- 

Drańczuk w sprawie odstąpienia od zwrotu bonifikaty ustalonej przy sprzedaży lokalu nr 

7 w Tarcach 16. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Na posiedzenie Zarządu przybyła Pani Alicja Staniszewska, Z-ca Dyrektora Wydziału 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która wyjaśniła, że zgodnie z decyzją Zarządu  

z poprzedniego posiedzenia, została przygotowana opinia prawna w temacie czy Zarząd 

Powiatu, za zgodą Rady Powiatu, może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,  

w innych przypadkach niż określone w ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Wnioskodawcy podkreślają, że środki ze sprzedaży lokalu mieszkaniowego w Tarcach  

i budowa domu były podyktowane koniecznością dostosowania warunków mieszkaniowych do 

osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością ruchową i przewlekłą chorobą nowotworową Pana 

Drańczuka. Z przedłożonej opinii prawnej wynika, że Zarząd może zarówno odmówić 

inicjatywy uchwałodawczej, ponieważ posiada w tym zakresie autonomię, jak i uznać racje 

osób zainteresowanych za uzasadnione. Jeżeli Zarząd skorzysta z inicjatywy uchwałodawczej, 

ostateczną decyzję podejmie Rada Powiatu. 

 

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

zdecydował o podjęciu inicjatywy uchwałodawczej i przekazaniu sprawy pod obrady Rady 

Powiatu Jarocińskiego.  



 3 

 

Biorąc powyższe pod uwagę Pani Alicja Staniszewska przedłożyła do zatwierdzenia projekt 

uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

żądania zwrotu bonifikaty. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził 

przedłożony projekt uchwały. Na posiedzeniu nieobecny był Członek Zarządu Mirosław 

Drzazga. 

 

Ad. pkt 4. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Burmistrza Jarocina nr WR-RGK.7013.3.2015  

w sprawie współfinansowania inwestycji pn. „Przebudowa drogi Tarce Osiedle”.  

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie, odcinek 

powiatowy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 443 do skrzyżowania z drogą gminną  

w kierunku miejscowości Tarce Osiedle posiada długość 1250 m. Szacunkowy koszt 

wykonania dokumentacji projektowej wyniesie ok. 10 000,00 zł, natomiast przewidywany 

koszt przebudowy tego odcinka to ok. 900 000,00 zł. Ponadto w przypadku realizacji tej 

inwestycji Zarząd Dróg Powiatowych proponuje rozważyć przebudowę całego odcinka 

asfaltowego, czyli dodatkowo 200 m od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Woli 

Książęcej. 

 

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

wyraził chęć podjęcia rozmów z Gminą Jarocin oraz Gminą Kotlin w przedmiotowej sprawie.  

 

Ad. pkt 5. 

Zarząd rozpatrzył pismo firmy Budimex S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku  

o uzyskanie decyzji zamiennej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 

„Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11”. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Wykonawca chce uzgodnić optymalizację budowy obwodnicy, polegającą na likwidacji 

planowanego wcześniej w Cielczy wiaduktu drogowego. Uzgodnienie takie możena 

zaakceptować wtedy, gdy w program budowy dróg krajowych zastanie wpisana budowa 

łącznika drogi nr 11 i 12 z przyszłym węzłem w Cielczy. Wniosek o umieszczenie łącznika  

w planie budowy dróg został złożony w Ministerstwie Infrastruktury w końcu stycznia br. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie zaproponował 

podtrzymać negatywną opinię do wniosku o uzyskanie decyzji zamiennej o zezwolenie na 

realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11”. 

 

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

zgodził się z propozycją ZDP i podtrzymał negatywną opinię do wniosku o uzyskanie decyzji 

zamiennej o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Budowa obwodnicy 

Jarocina w ciągu drogi S11”. 

   

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011.5.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Pismo jest wynikiem podjęcia przez Radę Miejską w Jarocinie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Jarocińskiemu na prowadzenie Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej przy PCPR w Jarocinie w kwocie 15 000,00 zł. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, bez uwag zatwierdził 

przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 7. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, 

zapoznali się z projektem uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Zarząd zdecydował, że zatwierdzi projekt uchwały na kolejnym posiedzeniu, po dokładnym 

przeanalizowaniu zaproponowanego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Jarocinie. 

 

Ad. pkt 8. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniający uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2015-2024. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości stanowią załącznik do niniejszej uchwały. Zmiany 

w WPF są wynikiem zmian w budżecie powiatu na 2015 r.  

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, T. Grobelny i Z. Kuzdżał, 

zatwierdził przedstawiony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 9. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. Wyjaśnił, że zmiany zawarte w uchwale zostały przez Zarząd 

zatwierdzone na poprzednim posiedzeniu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie 

zatwierdził omówiony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 10. 

W sprawach bieżących: 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 
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  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 

 

 

 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……………...….…… 

 


