
Protokół Nr 18/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 16 marca 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 16 marca 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, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Przemysław Masłowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

4. Marlena Garsztka  - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds Orzekania  

o Niepełnosprawności, 

5. Wiesław Ratajczak - Kierownik Sekcji Bieżącego Utrzymania i Ochrony Dróg  

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie, 

6. Alicja Staniszewska - Główny Specjalista ds Gospodarki Nieruchomościami  

w Wydziale Rozwoju, Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 

7. Hubert Olejniczak - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, 

8. Honorata Śmigielska - Kierownik Referatu Inwestycji 

9. Marcin Jantas  - Prezes Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. 

 

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. Przyjęcie protokołu nr 16/15 z posiedzenia w dn. 26.02.2015 r. przed sesją oraz nr 

17/15 z posiedzenia w dn. 02.03.2015 r.  

4. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności nr 

PZ.730.2.2015 w sprawie zmiany stawek dla lekarzy orzeczników. 
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5. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie nr 

FN.3011.6.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

środka trwałego „Przebudowa ulicy Folwarcznej- chodniki”. 

7. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Miasta Żerkowa nr Km.7230.14.2015 w sprawie 

przekazania urządzenia do mechanicznego odkrzaczania dróg. 

8. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych nr ZDP.3012.03.2015 w sprawie 

zmian w planie finansowym na 2015 r. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany stawki 

czynszu za lokale mieszkalne usytuowane na nieruchomości w Porębie 32 gmina 

Jaraczewo stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.   

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany stawki 

czynszu za lokale mieszkalne usytuowane w budynkach nr 16 i 16a położonych na 

nieruchomości w Tarcach gmina Jarocin stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie ustalenia 

stawki czynszu za lokale mieszkalne usytuowane w budynkach nr 20a i 20b 

położonych na nieruchomości w Tarcach, gmina Jarocin, stanowiących własność 

Powiatu Jarocińskiego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie ustalenia 

stawki czynszu za lokale mieszkalne usytuowane w budynkach nr 7 i 21 położonych na 

nieruchomości w Tarcach, gmina Jarocin, stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie ustalenia 

stawki czynszu za lokale mieszkalne usytuowane w budynku nr 16 położonym na 

nieruchomości  

w Jarocinie przy ul. Kościuszki stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.  

14. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr OD-

GN.684.2.8.2015.SE w sprawie przeznaczenia nieruchomości w Jarocinie przy ul. 

Zacisznej, po likwidacji ZDP w Jarocinie. 

15. Rozpatrzenie wniosku Państwa Andrzeja i Sylwii Drańczuk w sprawie odstąpienia od 

zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w Tarcach. 

16. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.5570. 

1.2015.CB w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 
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17. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.3026. 

1.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

18. Zapoznanie się z symulacją sfinansowania przez Powiat Jarociński „Schetynówki”, 

wkładu pieniężnego do Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie oraz utraconych 

dochodów z projektu „Termomodernizacja...”. 

19. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na 

zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Brzostków- Panienka- granica powiatu”. 

20. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.5.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

21. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.6.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

22. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie  

Sp. z o.o. nr SZP/P/22/2015, na wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz 

Zarządu w sprawie przedstawienia wykazu potrzebnego sprzętu i wyposażenia.  

23. 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 podwyższonego 

kapitału zakładowego wkładem pieniężnym oraz objęcia przez Powiat Jarociński 

wszystkich nowoutworzonych udziałów w Spółce.  

24. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.13.2015.GK2  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

25. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie 

nr D.1101.1.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pana Krzysztofa 

Wieczorka jako nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik 

budownictwa. 

26. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Rodziców i Terapeutów Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „OPUS” nr OPUS.3.2015 w sprawie uzasadnienia braku 

otrzymania dotacji w ramach konkursu ofert w zakresie pożytku publicznego. 

27. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Rodziców i Terapeutów Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „OPUS” nr OPUS.4.2015 w sprawie dofinansowania zadania 

„Integracyjne zmagania sportowe”. 

28. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Rodziców i Terapeutów Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „OPUS” nr OPUS.5.2015 w sprawie dofinansowania zadania  

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. 
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29. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie nr 

ZSP-3111/4/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla 

uczennicy. 

30. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr FN.042.1.2. 

2015.B.K. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

31. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach nr ZSP-

B.302.9.2015.KD w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

32. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.07.2015 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

33. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-III/0303/12/15  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

34. Rozpatrzenie pisma Biura Promocji nr A-PR.3026.1.2015.ZP w sprawie wpisania  

w rozdziale 75075 par. 4300 zadania o nazwie wykonanie publikacji 

okolicznościowych promujących powiat. 

35. Rozpatrzenie pisma Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-BŚ.3032.3.2015.FS  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

36. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320.13.2015.ZT  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

37. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.5.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

38. Rozpatrzenie pisma Pana Zygmunta Żukrowskiego w sprawie utworzenia drogi dla 

rowerów lub ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Żerków- Jarocin. 

39. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2015-2024. 

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

powiatu na 2015 r. 

41. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 16/15 z posiedzenia w dn. 26.02.2015 r. przed 

sesją oraz nr 17/15 z posiedzenia w dn. 02.03.2015 r. 

Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołów? 
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Zarząd nie wniósł uwag do protokołów. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zatwierdził ich treść.  

 

Ad. pkt 4. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Przemysław Masłowski Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie oraz Pani Marlena Garsztka, Przewodnicząca 

Powiatowej Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Pani M. Garsztka przedstawiła 

pismo PZ.730.2.2015 w sprawie zmiany stawek dla lekarzy orzeczników. 

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Wyjaśniła, że lekarze orzecznicy zwrócili się z prośbą o podwyższenie stawki za orzeczenia 

lekarskie o stopniu niepełnosprawności z kwoty 25,00 zł brutto za jedno orzeczenie do kwoty 

40,00 zł netto. Przewodnicząca przedstawiła stawki, jakie obowiązują w sąsiednich powiatach 

za orzekanie tj. powiat pleszewski 22,00 zł, ostrzeszowski 28,00 zł, kępiński 30,00 zł, kaliski 

27,00 zł, krotoszyński 25,00 zł, ostrowski 30,00 zł. W powiecie średzkim stawka wynosi 23,00 

zł, śremskim 22,00 zł, wrzesińskim 22,00 zł, gostyńskim 22,00 zł obornickim 28,00 zł  

a w Rawiczu 29,00 zł. Przewodnicząca dodała, że budżet, którym dysponuje Zespół ds 

Orzekania o Niepełnosprawności, wystarczy na realizację zadań do lipca br, dlatego 

jakiekolwiek podniesienie stawki wiąże się ze zmniejszeniem ilości przeprowadzonych 

Komisji i wydanych orzeczeń.  

 

W wyniku dyskusji Zarząd, jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał zdecydował o pozostawieniu stawki za jedno orzeczenie na 

dotychczasowym poziomi tj. 25,00 zł brutto. 

 

Ad. pkt 5. 

Przemysław Masłowski, Dyrektor PCPR w Jarocinie omówił pismo nr FN.3011.6.2015  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Dyrektor poprosił o zwiększenie budżetu o kwotę 2 774,00 zł. Zgodnie z postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Jarocinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 06.08.2013 r. Nieletnia 

Lena Buller, została umieszczona w rodzinie zastępczej w Choczu. W związku z powyższym 

Powiat Jarociński jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 
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umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę  

i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej na zasadach określonych w obowiązujących  

w tym zakresie przepisach prawa.  

 

Skarbnik zaproponował, aby przyznać środki z rezerwy ogólnej. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie o kwotę 2 774,00 zł.  

 

Ad. pkt 6. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan Wiesław Ratajczak, Kierownik Sekcji 

Bieżącego Utrzymania i Ochrony Dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie, który 

przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie przekazania środka 

trwałego „Przebudowa ulicy Folwarcznej- chodniki”. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Pan W. Ratajczak wyjaśnił, że na podstawie uchwały nr XLI/225/09 Rady Powiatu 

Jarocińskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie 

Powiatu Jarocińskiego kategorii dróg powiatowych od 1 stycznia 2010 r. zostało przekazane 

przez Powiat Gminie Jarocin zadanie zarządzania drogą powiatową – ulicą Folwarczną  

w Jarocinie o długości 1098 m. W związku z powyższym Zarząd Dróg Powiatowych  

w Jarocinie w imieniu Powiatu Jarocińskiego przekazuje Gminie Jarocin środek trwały: 

„Przebudowa ulicy Folwarcznej – chodniki” o wartości 190 759,38 zł. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 7. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Burmistrza Miasta Żerkowa nr Km.7230.14.2015 

w sprawie przekazania urządzenia do mechanicznego odkrzaczania dróg.   

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Wiesław Ratajczak wyjaśnił, że Gmina Żerków zwróciła się z prośbą o nieodpłatne 

przekazanie urządzenia do likwidacji zakrzewień przydrożnych. W zamian za przekazanie 

Gmina Żerków proponuje wykaszanie dróg powiatowych na terenie Gminy. Wartość rynkowa 

urządzenia wynosi ok. 13 000,00 zł brutto. Zespół likwidacyjny, zajmujący się likwidacją ZDP 

w Jarocinie zaproponował, aby w porozumieniu z Gminą Żerków zapisać nieodpłatne 

przekazanie sprzętu w zamian za wykaszanie dróg powiatowych na okres 4 lat.   

 

Skarbnik zauważył, że aby przekazać maszynę musi zostać podjęta uchwała Zarządu oraz 

stosowne porozumienie. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie maszyny w zamian za wykaszanie dróg 

powiatowych na terenie Gminy Żerków przez okres 4 lat. Zarząd upoważnił Wiesława 

Ratajczaka do przeprowadzenia rozmów z Burmistrzem Żerkowa w tej sprawie i zasugerował, 

że minimalny okres wykaszania dróg powiatowych ma wynieść 2 lata.  

 

Ad. pkt 8. 

Wiesław Ratajczak przedstawił pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie nr ZDP. 

3012.03.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że ZDP prosi o przesunięcia środków na działalność bieżącą tj. uzupełnienie 

środków na wodę i gaz oraz przesunięcie kwoty z wynagrodzeń do Starostwa. Ponadto należy 

zabezpieczyć środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, aby rozliczyć Zarząd Dróg 

Powiatowych w Jarocinie. 

 

Skarbnik zaproponował, aby z wynagrodzeń przesunąć kwotę 284 000,00 zł a nie 288 000,00 

zł jak jest w piśmie. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane przesunięcia z uwzględnieniem sugestii 

Skarbnika. 
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Ad. pkt 9. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie zmiany stawki czynszu za lokale mieszkalne usytuowane na nieruchomości  

w Porębie 32 gmina Jaraczewo stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Alicja Staniszewska, Główny Specjalista ds Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale 

Rozwoju, Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, wyjaśniła, że dotychczasowa 

stawka czynszu wynosi 3,60 zł/ m2 powierzchni użytkowej. Ponadto z uwagi na brak gazu 

przewodowego oraz instalacji kanalizacyjnej, najemcom przysługuje 10 % obniżki czynszu. 

Pani Staniszewska zaproponowała podwyższenie stawki czynszu o 10 %, wtedy wysokość 

czynszu wyniesie 3,96 zł/m2. 

 

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

Z. Kuzdżał ustalił nową stawkę czynszu za lokale mieszkalne w wysokości 4,00 zł/m2 

powierzchni użytkowej lokalu i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 10. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany stawki 

czynszu za lokale mieszkalne usytuowane w budynkach nr 16 i 16a położonych na 

nieruchomości w Tarcach gmina Jarocin stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projektu uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Pani Staniszewska wyjaśniła, że stawka czynszu obowiązująca w budynkach nr 16 i 16a 

położonych na nieruchomości w Tarcach wynosi 4,60 zł/m2. Nie ma obniżek czynszu. 

  

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

Z. Kuzdżał, ustalił nową stawkę czynszu za lokale mieszkalne w wysokości 5,10 zł/m2 

powierzchni użytkowej lokalu i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 11. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie 

ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne usytuowane w budynkach nr 20a i 20b 
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położonych na nieruchomości w Tarcach, gmina Jarocin, stanowiących własność Powiatu 

Jarocińskiego. 

Projektu uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Obowiązująca stawka czynszu w w/w lokalach wynosi 3,50 zł/m2. Lokatorom przysługuje 5% 

obniżki czynszu z uwagi na brak gazu przewodowego.  

 

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

Z. Kuzdżał, ustalił nową stawkę czynszu za lokale mieszkalne w wysokości 3,90 zł/m2 

powierzchni użytkowej lokalu i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 12. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w Jarocinie w sprawie w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne 

usytuowane w budynkach nr 7 i 21 położonych na nieruchomości w Tarcach, gmina 

Jarocin, stanowiących własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Dotychczasowa stawka czynszu najmu za lokale mieszkalne usytuowane w budynkach 7 i 21 

położonych na nieruchomości w Tarcach wynosi 2,90 zł. Najemcom przysługuje bonifikata  

w wysokości 30%. 

 

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

Z. Kuzdżał, ustalił nową stawkę czynszu w wysokości 3,20 zł/ m2 powierzchni użytkowej 

lokalu i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 13. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne usytuowane w budynku nr 16 

położonym na nieruchomości w Jarocinie przy ul. Kościuszki stanowiącej własność 

Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Pani A. Staniszewska wyjaśnił, że dotychczasowa stawka czynszu najmu za lokale mieszkalne 

usytuowane w budynku nr 16, położonym na nieruchomości w Jarocinie ul. Kościuszki wynosi 

5,00 zł. Najemcom nie przysługuje obniżka czynszu. 

 

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

Z. Kuzdżał, ustalił nową stawkę czynszu w wysokości 5,50 zł/m2 powierzchni użytkowej 

lokalu i podjął uchwałę.  

   

Ad. pkt 14. 

W kolejnym punkcie Alicja Staniszewska wyjaśniła, że Wydział Rozwoju, Referat Gospodarki 

Nieruchomościami zwraca się z prośbą do Członków Zarządu o zajęcie stanowiska w sprawie 

przeznaczenia nieruchomości położonych w Jarocinie przy ul. Zacisznej, po zakończeniu 

procesu likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie.    

Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Pani Staniszewska przypomniała, że z dniem 31 marca br. zostanie zlikwidowany Zarząd Dróg 

Powiatowych w Jarocinie, a większość zadań związanych z zajmowanym przez nich 

budynkiem przejmie Referat Gospodarki Nieruchomościami. Podjęcie decyzji, co do 

przeznaczenia nieruchomości przy ul. Zacisznej jest niezbędne m.in. z uwagi na konieczność 

przygotowania deklaracji podatkowej. 

 

Starosta zaproponował, aby przygotować operat szacunkowy pod sprzedaż całej 

nieruchomości- gruntów i budynków.  

 

Pani A. Staniszewska dodała, że wpłynęło do Starosty pismo z Jarocińskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym Prezes zasugerował, aby powyższe budynki 

powiat zaproponował w dzierżawę Ośrodkowi Terapii Uzależnień. Kierownictwo Ośrodka, 

było zaskoczone faktem chęci przeniesienia Ośrodka w inne miejsce i poprosili o czas do 

podjęcia decyzji. Następnie do wiadomości Starosty wpłynęło pismo Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie, w którym Komisja, zwraca się do 

Burmistrza Jarocina z prośbą o podjęcie rozmów z Prezesem JTBS w sprawie utrzymania 

dotychczasowej siedziby Ośrodka Terapii Uzależnień. W związku z powyższym, Pani 

Staniszewska poprosiła Zarząd o zajęcie stanowiska, na jaki cel przeznaczyć nieruchomość 

przy ul. Zacisznej. 
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W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał zdecydował, aby Referat Gospodarowania Nieruchomościami przygotował 

dokumenty do wyceny całej nieruchomości w celu sprzedaży, a Prezesa Jarocińskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego należy poinformować, że powiat przygotowuje się do 

sprzedaży w/w nieruchomości. 

 

Ad. pkt 15. 

Starosta przedstawił do rozpatrzenia ponowny wniosek Państwa Andrzeja i Sylwii 

Drańczuk w sprawie odstąpienia od zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego w Tarcach. 

Wniosek stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Pani Alicja Staniszewska przypomniała, że Zarząd Powiatu w Jarocinie przekazał pod obrady 

Rady Powiatu Jarocińskiego projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży nieruchomości lokalowej nr 7  

w budynku wielorodzinnym nr 16 położonym na nieruchomości w Tarcach. Radni Rady 

Powiatu na posiedzeniu w dniu 26.02.2015 r. nie przyjęli w/w projekt uchwały, co oznacza, że 

nie ma zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Państwo Drańczuk, w ponownym 

wniosku podkreślają, że „uczestnicząc w sesji odnieśli wrażenie, iż radni nie znają faktu, 

w jaki sposób pieniądze z bonifikaty zostały przez nich wykorzystane.”. Pani Staniszewska 

dodała, że podczas obrad sesji nie przedstawiała szczegółowo sprawy Państwa Drańczuk, 

ponieważ temat ten był szerzej omawiany na Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Powiatu 

Jarocińskiego i zainteresowani radni zostali zaznajomieni ze sprawą. 

 

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

Z. Kuzdżał, zdecydował, aby poinformować Państwa Drańczuk, iż decyzja radnych podjęta 

podczas sesji w dniu 26 lutego br. o nie przyjęciu projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, jest 

wiążąca. Radni zostali szczegółowo zapoznani z tematem nie tylko na posiedzeniach Zarządu, 

ale także na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju oraz na sesji. Wszyscy zainteresowani 

mieli możliwość wglądu do przedstawionych przez Państwa Drańczuk dokumentów i Zarząd 

nie jest kompetentny do podważania decyzji Rady.  
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Ad. pkt 16. 

Na posiedzenie Zarządu przybył Pan Hubert Olejniczak, Kierownik Referatu Organizacyjnego 

i Bezpieczeństwa, który przedstawił pismo nr A-OB.5570.1.2015.CB w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Kierownik wyjaśnił, że przedstawione w piśmie zmiany, dotyczą przeprowadzonej weryfikacji 

planów wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej  

w 2015 r. na terenie powiatu jarocińskiego. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 17. 

Hubert Olejniczak, omówił pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB. 

3026.1.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że przedłożone zmiany w planie finansowym są związane z likwidacją Zarządu Dróg 

Powiatowych w Jarocinie i powstaniem Referatu Dróg Powiatowych. Biorąc powyższe pod 

uwagę, zachodzi konieczność zwiększenia środków głównie na wynagrodzenia i pochodne.  

 

Skarbnik dodał, że środki na przedstawione zwiększenia będą pochodzić z budżetu 

likwidowanego ZDP w Jarocinie. 

 

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

zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 18. 

Skarbnik omówił symulację sfinansowania przez Powiat Jarociński „schetynówki” pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej Brzostów- Panienka- granica powiatu”, wkładu 

pieniężnego do Spółki Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. oraz utraconych 

dochodów z projektu „Termomodernizacja...”.  

Symulacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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W wyniku dyskusji, Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na rozwiązania zaproponowane przez Skarbnika  

w powyższej symulacji. 

 

Ad. pkt 19. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, przyjęli do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie 

„Przebudowa drogi powiatowej Brzostów- Panienka- granica powiatu”. Plan dotacji 

celowej został zwiększony w dziele 600, rozdział 60014, par. 6430 o kwotę 2 817 134,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. pkt 20. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.5.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 073 135,00 zł, z uwagi 

na planowaną realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów- Panienka- 

granica powiatu”. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków Referatu 

Inwestycji, zgodnie z wnioskiem. 

 

Ad. pkt 21. 

Honorata Śmigielska Kierownik Referatu Inwestycji, przedstawiła pismo nr R-RI. 

3026.1.6.2015.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że przedłożone zmiany w planie dochodów i wydatków, są związane  

z urealnieniem kosztorysów na zadanie Termomodernizacja budynku, realizowana w ramach 

zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej” i koniecznością 

dostosowania zapisów budżetowych do realnych wartości. 
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Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, przyjął 

przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 22. 

Pan Marcin Jantas, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o., przedstawił 

wykaz sprzętu, jaki potrzebuje szpital. Jest to odpowiedź na wniosek Komisji Zdrowia  

i Spraw Społecznych oraz Zarządu. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Starosta zaproponował, że poruszy ten temat i przedstawi propozycję Szpitala na najbliższym 

spotkaniu Wójtów i Burmistrzów w Kotlinie, na które zaprasza również Prezesa Jantasa.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, zapoznał 

się z przedstawionym wykazem sprzętu i poparł propozycję Starosty o przedstawieniu jej na 

najbliższym posiedzeniu Wójtów i Burmistrzów.  

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia 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 20 do protokołu. 

 

Prezes Zarządu Marcin Jantas zwrócił się z prośbą o przekazanie kwoty 325 000,00 zł, ujętej  

w budżecie powiatu na 2015 r., jako poręczenie spłaty obligacji i odsetek od obligacji, 

wyemitowanych przez „Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o.”. Środki zostaną 

przeznaczone na wykup obligacji i spłatę bieżących odsetek. Prezes przedstawił sytuację 

finansową Spółki oraz realizację planu inwestycyjnego. Rozmawiano także o sprawach 

kadrowych w Szpitalu oraz sprzedaży działek należących do Spółki. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
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Teodor Grobelny poprosił o wyjaśnienie, co jest najbardziej kosztochłonne w szpitalu, jak 

wygląda sytuacja finansowa i dlaczego Powiat musi co kwartał dokładać do działalności 

Szpitala.  

 

Prezes Marcin Jantas wyjaśnił, że niemalże 70% kosztów w szpitalu to są wynagrodzenia, ok. 

80 % stanowią koszty stałe, niezależne od ilości pacjentów. Prezes dodał, że aby nie dokładać 

środków należałoby ograniczyć koszty lub zwiększyć przychody. Zwiększenie przychodów 

jest trudne, ponieważ zależy głównie od wysokości kontraktów z NFZ. Ponadto od 2009 r. 

wycena procedur medycznych nie została podniesiona, a w ostatnich dwóch latach dodatkowo 

umniejszono wartość punktów niektórych zabiegów. Prezes zauważył, że najgorsze są koszty 

stałe i gdyby wzrastały kontrakty, szpital byłby w stanie, przy tym samym poziomie kosztów 

stałych, zrealizować dodatkowe procedury.  

 

Zbigniew Kuzdżał poprosił o odpowiedź, czy przy obecnym kontrakcie, Szpital jest w stanie 

się zbilansować i ile środków wypracował Szpital ponad kontrakt? 

 

Prezes Jantas wyjaśnił, że raczej nie ma takiej możliwości. Dodał, że jedynie należy skupić się 

na świadczeniach nielimitowanych, czyli takich, za które Fundusz płaci na bieżąco, niezależnie 

od ilości pacjentów. Takim świadczeniem są np. porody, dlatego została podjęta decyzja  

o zatrudnieniu dodatkowego ginekologa Pana Budzyńskiego. Ponadto udało się 

zminimalizować nadwykonania do ok. 250 000,00 zł- w poprzednich latach była to kwota ok 

1,0-1,5 mln zł. Jeżeli chodzi o przychody z działalności komercyjnej stanowią one ok 3% 

przychodów czyli ok 1 000 000,00 zł. 

 

Zbigniew Kuzdżał poprosił o wyjaśnienie, na jakim etapie jest sprzedaży działek przy Szpitalu 

oraz czy rozliczenie inwestycji „rozbudowa szpitala” zostało zakończone? 

 

Prezes Jantas wyjaśnił, że działki zostaną wystawione na sprzedaż na portalach internetowych, 

są też prowadzone rozmowy z osobami, które być może będą zainteresowane ich zakupem.  

W kwestii rozbudowy szpitala została podpisana ugoda z wykonawcą, sprawy są już 

zakończone i rozliczone. Prezes dodał, że obecnie szpital jest na etapie opracowywania 

specyfikacji, aby ogłosić przetarg na przygotowanie dokumentacji związanej z modernizacją  

i dostosowaniem w I etapie oddziału ginekologiczno-położniczego a następnie oddziału 
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noworodkowego. Dalej Prezes przedstawił informację na temat realizacji planu 

inwestycyjnego poszczególnych oddziałów.  

 

Zbigniew Kuzdżał zapytał, na jakim etapie jest szpital jeżeli chodzi o dostosowanie oddziałów 

do 2016 r.?  

 

Prezes Marcin Jantas wyjaśnił, że Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z lądowiskiem, Oddział 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgiczny, Oddział Ortopedii i Traumatologii 

Narządu Ruchu, Blok operacyjny oraz sterylizacją są dostosowane, do dostosowania pozostaje 

Oddział Położniczo- Ginekologiczny, Oddział Noworodkowy, Oddział Dziecięcy oraz Oddział 

Wewnętrzny. 

 

Teodor Grobleny poprosił o nakreślenie sytuacji kadrowo- płacowej w Szpitalu. Prezes Jantas 

omówił zagadnienia związane z płacami pracowników medycznych.  

 

Starosta wrócił do tematu pierwotnego i poddał pod głosowanie 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. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 325 000,00 

zł i zatwierdził uchwałę. 

 

Ad. pkt 24. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.13.2015.GK2 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wydział Oświaty zwrócił się z prośbą o zmniejszenie środków w kwocie 352 000,00 zł  

z poręczenia spłaty obligacji i odsetek od obligacji i przekazaniu tej kwoty do Szpitala 

Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.  
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Skarbnik wyjaśnił, że takie przesunięcie nie jest teraz możliwe, ponieważ środki z poręczenia 

będzie można uwolnić dopiero po zapłaceniu transzy za wykup obligacji, co nastąpi ostatniego 

dnia roboczego, kończącego kwartał, czyli 31 marca br. Skarbnik zaproponował, żeby dokonać 

zwiększenia środków o wnioskowaną kwotę. 

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zwiększenie środków dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie  

Sp. z o.o. 

 

Ad. pkt 25. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, jednogłośnie wyrazili zgodę na zatrudnienie w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie w roku szkolnym 2014/2015, Pana Krzysztofa 

Wieczorka, jako nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik 

budownictwa.  

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad. pkt 26. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Stowarzyszenia Rodziców i Terapeutów na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” nr OPUS.3.2015 w sprawie uzasadnienia braku 

otrzymania dotacji w ramach konkursu ofert w zakresie pożytku publicznego. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o uzasadnienie braku otrzymania dotacji na zadania  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa oraz w zakresie ochrony 

i promocji zdrowia. 

 

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

Z. Kuzdżał, zdecydował, że treść uzasadnienia zostanie przygotowana przez Wydział Oświaty 

i Spraw Społecznych. 
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Ad. pkt 27. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Stowarzyszenia Rodziców i Terapeutów Na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS” nr OPUS.4.2015 w sprawie dofinansowania 

zadania „Integracyjne zmagania sportowe”. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł na zadanie 

„Integracyjne zmagania sportowe”. 

 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga wyjaśnił, że Wydział Oświaty i Spraw Społecznych nie 

posiada w budżecie środków na wnioskowane zadanie. 

 

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

Z. Kuzdżał nie wyraził zgody na dofinansowanie zadania „Integracyjne zmagania sportowe”. 

 

Ad. pkt 28. 

Kolejne pismo Stowarzyszenia Rodziców i Terapeutów Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „OPUS” nr OPUS.5.2015 dotyczyło dofinansowania zadania  

„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Stowarzyszenie wnioskowało o kwotę 1 500,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

W wyniku dyskusji, z uwagi na brak środków, Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, negatywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia. 

 

Ad. pkt 29. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, wyrazili zgodę na 14 godzin tygodniowo zajęć indywidualnych dla uczennicy 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie, Julity Skwira , w okresie od 

09.03.2015 r. do dnia 24.04.2015 r., Nauczanie indywidualne będzie realizowane w ramach 

budżetu szkoły. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
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Ad. pkt 30. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

FN.042.1.2.2015.B.K. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Zmiany są związane z projektem Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół  

i Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w pięcioosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał) wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 31. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.302.9.2015.KD w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Skarbnik przypomniał, że powyższy temat był już poruszany na posiedzeniu Zarządu na 

początku bieżącego roku. Dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 

421,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia dla uczennicy Marii Krajewskiej. Skarbnik 

przypomniał, że decyzją Zarządu, Zespół Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach miał 

wystosować pismo do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o przyznanie dotacji, gdyż jest to 

zadanie rządowe. Skarbnik podtrzymał swój wniosek z poprzedniego posiedzenia. 

 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga stwierdził, że sprawdzi, czy Dyrekcja Szkoły wystosowała 

odpowiednie pismo.  

 

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

Z. Kuzdżał podtrzymał decyzję w sprawie wystosowania pisma do Wojewody 

Wielkopolskiego o przyznanie dotacji na powyższy cel. 

 

Ad. pkt 32. 

Zarząd rozpatrzył pismo Zespołu Szkół Specjalnych nr ZSS.3101.07.2015 w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 
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Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych zwróciła się z prośbą o wyodrębnienie w planie 

finansowym jednostki rozdziału 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne i klasyfikowania  

w nim opłat za dożywianie uczniów w kwocie 10 000,00 zł. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora. 

 

Ad. pkt 33. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-

III/0303/12/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30,00 zł  

z uwagi na otrzymanie darowizny oraz o przeniesienia w planie wydatków. 

 

Zarząd 5 głosami „za” (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał), 

wyraził zgodę na zaproponowane przez Dyrektora zmiany. 

 

Ad. pkt 34. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Biura Promocji nr A-PR.3026.1.2015.ZP  

w sprawie wpisania w rozdziale 75075 par. 4300 zadania o nazwie wykonanie publikacji 

okolicznościowych promujących powiat. 

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził 

zgodę na wpisanie w rozdziale 75075 par. 4300 zadania o nazwie wykonanie publikacji 

okolicznościowych promujących powiat. 

 

Ad. pkt 35. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzyli pismo Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-

BŚ.3032.3.2015.FS w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. Zmiany wiążą się ze 
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zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej kwalifikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.  

W przedmiotowym rozporządzeniu dodano nowy paragraf- 419, w ramach którego proponuje 

się kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w XVI edycji konkursu „Śmieciom,- 

STOP”. 

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Ad. pkt 36. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie  

nr FK.0320.13.2015.ZT w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 4 399,00 zł 

na badania okresowe pracowników (984,00 zł), dopłatę do okularów dla pracowników 

(1 037,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (2 378,00 zł). 

 

Zarząd jednogłośnie, bez uwag, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny 

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 37. 

Zarząd rozpatrzył pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.5.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Komendant zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 756,00 zł z par. 4050 uposażenia 

funkcjonariuszy do par. 4060 z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe. 

Zarząd w pięcioosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał), pozytywnie rozpatrzył pismo Komendanta. 

 

Ad. pkt 38. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Pana Zygmunta Żukrowskiego w sprawie 

utworzenia drogi dla rowerów lub ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Żerków- 

Jarocin. 

Pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
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W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny oraz  

Z. Kuzdżał zdecydował, że rozważy możliwość realizacji w/w wniosku. 

 

Ad. pkt 39. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2015-2024. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Objaśnienia przyjętych w uchwale wartości są załączone do w/w projektu uchwały.  

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożony projekt uchwały.   

 

Ad. pkt 40. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na 2015 r. Wyjaśnił, że w uchwale zawarto wszystkie zmiany zatwierdzone przez 

Zarząd na obecnym oraz poprzednim posiedzeniu Zarządu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

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

zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 41. 

W sprawach bieżących: 

a) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Jarocinie nr ZSP 072/4/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 

pozostających z inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie”, na realizację robót dodatkowych.  

Pismo stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie pozostałej kwoty  

w wysokości 25 402,43 zł na realizację robót dodatkowych, które będą polegały na 

utwardzeniu miejsca przyległego do remontowanej drogi w celu stworzenia parkingu. 
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Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, T. Grobelny  

i Z. Kuzdżał wyraził zgodę na prośbę Dyrektora. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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