
Protokół Nr 21/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 13 kwietnia 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 13 kwietnia 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. Alicja Staniszewska - Główny specjalista w Referacie Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

4. Beata Mąka  - Inspektor w Biurze Promocji  

 

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. Wicestarosta poprosił, aby rozszerzyć porządek obrad o stanowisko 

Zarządu w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Jarocinie przy ul. 

Zacisznej po zlikwidowanym ZDP. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, 

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie, wyraził zgodę na rozszerzenie porządku obrad. 

Sprawa zostanie poruszona w punkcie 3. Następnie przystąpiono do realizacji zmienionego 

porządku obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Zajęcie stanowiska Zarządu w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych  

w Jarocinie przy ul. Zacisznej po zlikwidowanym ZDP. 

4. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp.  

z o.o. na wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr OB-R.0014.10.2015.PA  

w sprawie planu wdrażania przy Szpitalu Powiatowym w Jarocinie oddziału 

hospicjum z opieką paliatywną. 



5. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp.  

z o.o. na wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr OB-R.0014.11.2015.PA  

w sprawie podania informacji kadrowo- płacowych.  

6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie nr D.44.8.2015.SM w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie 

indywidualne dla ucznia. 

7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  

w Jarocinie nr D.44.9.2015.SM w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie 

indywidualne dla ucznia. 

8. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr O.3026.14.2015.BK3  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

9. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr FN.042.1.3 

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

10. Rozpatrzenie pisma Biura Promocji nr A-PR.3026.2.2015.ZP w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

11. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie  

nr ZSS.3101.08.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

12. Przyjęcie do wiadomości informacji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie nr OR-IV.234.1.2015 w sprawie posiadania przez jednostkę zbędnego 

sprzętu komputerowego. 

13. Przyjęcie do wiadomości informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-

I.4021.15.5.2015.JW w sprawie środków Funduszu Pracy przyznanych na 

finansowanie w 2015 r. zadań realizowanych przez samorząd powiatowy. 

14. Rozpatrzenie pisma mieszkańców miejscowości Chrzan w sprawie wybudowania 

chodnika wzdłuż trasy Żerków- Klęka. 

15. Przyjęcie do budżetu powiatu zmienionych kwot części wyrównawczej oraz 

równoważącej subwencji ogólnej na 2015 r. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany planu 

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

18. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 

2015-2024. 



19. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

20. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta poruszył temat stanowiska Zarządu w sprawie przeznaczenia nieruchomości 

położonych w Jarocinie przy ul. Zacisznej po zlikwidowanym ZDP. 

 

Na posiedzenie Zarządu przybyła Pani Alicja Staniszewska, Główny specjalista w Referacie 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 

 

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

w dniu 16 marca br. Zarząd zdecydował wówczas, aby przygotować wycenę pod sprzedaż tej 

nieruchomości. Jednak sytuacja uległa zmianie, ponieważ pomieszczenia, które zajmuje 

obecny Referat Dróg Powiatowych znajdują się na piętrze, a klatka schodowa jest własnością 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która nie wyraża zgody na udostępnienie 

jej innemu podmiotowi. W związku z powyższym, nie ma dojścia do tych pomieszczeń. 

Referat Inwestycji dokonał rozeznania kosztów wydzielenia w samodzielną całość części 

budynku przy ul. Zacisznej i koszt zrobienia zewnętrznej klatki schodowej może wyniesie ok 

98 000,00 zł brutto, a koszt wewnętrznej klatki schodowej może wynieść ok 75 000,00 zł. 

Jest to wycena przygotowana przez Pana Kowalskiego. Zarząd musi podjąć decyzję, czy 

wykonać klatkę schodową i później przygotować wycenę, czy nie.     

 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga zaproponował, aby spotkać się z wykonawcą DPS  

w Kotlinie panem Hadrzyńskim i poprosić o wycenę wykonania takich klatek schodowych. 

 

Członek Zarządu Teodor Grobelny zaproponował, aby zaoferować sprzedaż pomieszczeń po 

zlikwidowanym ZDP Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

Pani Alicja Staniszewska poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych w likwidacji 

wystąpił z taką propozycją do GDDKiA, ale do tej pory nie uzyskał żadnej pisemnej 

odpowiedzi. Dodała, że Generalna Dyrekcja jest zainteresowana zakupem dwóch innych 

działek, leżących w pobliżu tego budynku tj. dz. nr 342/8 i nr 346/4.    



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

Z. Kuzdżał zdecydował, że podejmie rozmowy z wykonawcą DPS w tej sprawie,  

a przygotowanie wyceny pod sprzedaż ma zostać wstrzymane do czasu wyjaśnienia 

wszelkich wątpliwości.    

 

Ad. pkt 4. 

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

się z odpowiedzią Prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. na wniosek 

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr OB-R.0014.10.2015.PA w sprawie planu 

wdrażania przy Szpitalu Powiatowym w Jarocinie oddziału hospicjum z opieką 

paliatywną. Prezes poinformował, że w latach 2015-2016 Spółka musi przeprowadzić 

remonty i modernizację oddziałów: położniczo- ginekologicznego, noworodkowego, chorób 

wewnętrznych oraz dziecięcego, aby dostosować je do wymogów formalno- prawnych do 

końca 2016 r. Inny zakres działań będzie możliwy dopiero po przeprowadzeniu modernizacji 

powyższych pomieszczeń. Odpowiedź Prezesa zostanie przedstawiona Komisji Zdrowia  

i Spraw Społecznych. 

Pismo stanowi załącznik nr1 do protokołu.  

 

Ad. pkt 5. 

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

Z. Kuzdżał, zapoznali się z odpowiedzią Prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp.  

z o.o. na wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr OB-R.0014.11.2015.PA  

w sprawie podania informacji kadrowo- płacowych. Przedstawiona odpowiedź zostanie 

przekazana do Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. pkt 6. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez uwag wyrazili zgodę na 14 godzin 

tygodniowo zajęć indywidualnych dla ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

Kacpra Skiby, w okresie od 13 kwietnia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. Nauczanie 

indywidualne ma być realizowane w ramach budżetu szkoły. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 



Ad. pkt 7. 

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

Z. Kuzdżał) wyraził zgodę na 13,5 godziny tygodniowo zajęć indywidualnych dla ucznia 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, Macieja Nawrota, w okresie od  

07 kwietnia do 27 maja 2015 r. Nauczanie indywidualne ma być realizowane w ramach 

budżetu szkoły. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt 8. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.14.2015.BK3 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wydział zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 6 000,00 zł w związku  

z planowaniem realizacji zadań z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu. Zmiana jest wynikiem decyzji Zarządu  

o przyznaniu środków dla Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego na wyjazd uczniów 

do USA na Mistrzostwa Świata Odysei Umysłów.  

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

  

Ad. pkt 9. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

FN.042.1.3.2015.B.K. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przedstawione w piśmie zmiany dotyczą realizacji zadań w ramach projektu „Kompleksowy 

Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Jarocińskiego”.  

 

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

uwag wyraził zgodę na zamiany zaproponowane w piśmie. 

 

 



Ad. pkt 10. 

Na posiedzenie Zarządu została poproszona Pani Beata Mąka- Inspektor w Biurze Promocji, 

która przedstawiła pismo A-PR.3026.2.2015.ZP w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Biuro Promocji zwróciło się z prośbą o zwiększenie budżetu w rozdziale 75075 par. 4300  

o kwotę 25 000,00 zł. Pani Mąka wyjaśniła, że początkowo w budżecie promocji było  

o 15 000,00 zł więcej, ale decyzją Zarządu środki te zostały przesunięte do Wydziału 

Oświaty, w związku z powyższym teraz prosi o uzupełnienie tych środków. Ponadto z uwagi 

na rozłam Oświaty i Promocji na dwa wydziału, w budżecie promocji nie zostały 

zaplanowane środki na organizację kiermaszy wielkanocnego i bożonarodzeniowego. 

Wcześniej środki takie były zaplanowane w kulturze jako dotacja dla Gminy Jarocin  

w ramach rewitalizacji Jarocińskiego rynku, dlatego Biuro Promocji prosi o przyznanie 

środków w kwocie 10 000,00 zł na ten cel. 

  

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu o kwotę 25 000,00 zł. Środki będą 

pochodziły z dodatkowych dochodów oraz z rozliczenia budżetu Zarządu Dróg 

Powiatowych.  

 

Ad. pkt 11. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Jarocinie nr ZSS.3101.08.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przeniesienie środków w kwocie 2 800,00 zł na umowy 

zlecenia na świadczenie usług informatycznych związanych z opieką serwisową 

komputerów, oprogramowaniem komputerowym czy archiwizowaniem danych. 

 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

 



Ad. pkt 12. 

Zarząd zapoznał się z informacj ą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr 

OR-IV.234.1.2015 w sprawie posiadania przez jednostkę zbędnego sprzętu 

komputerowego.   

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie poinformował, że posiada zbędny sprzęt 

komputerowy do dalszego rozdysponowania. 

 

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

Z. Kuzdżał, zdecydował o wysłaniu wiadomości e-mail do jednostek organizacyjnych 

powiatu oraz ochotniczych straży pożarnych z informacją o posiadaniu takiego sprzętu oraz 

możliwością zgłaszania potrzeb w tym zakresie. 

 

Ad. pkt 13. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

T. Grobelny i Z. Kuzdżał zapoznali się z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

nr DF-I.4021.15.5.2015.JW w sprawie środków Funduszu Pracy przyznanych na 

finansowanie w 2015 r. zadań realizowanych przez samorząd powiatowy. Kwota ogółem 

wynosi 7 477 300,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

   

Ad. pkt 14. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek mieszkańców miejscowości Chrzan  

w sprawie wybudowania chodnika wzdłuż trasy Żerków- Kl ęka. 

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

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

zdecydował, że nie widzi możliwości realizacji w/w wniosku w roku bieżącym,  

z uwagi na brak środków. Zarząd zdecydował, że weźmie pod uwagę możliwość 

wybudowania chodnika w Chrzanie w latach przyszłych, jeżeli w budżecie powiatu pojawią 

się oszczędności oraz Gmina Żerków zadeklaruje partycypację w koszach powyższego 

przedsięwzięcia. Zbigniew Kuzdżał był za realizacją w/w inwestycji. 

 



Ad. pkt 15. 

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

Z. Kuzdżał, przyj ęli do budżetu powiatu zmienione kwoty części wyrównawczej oraz 

równoważącej subwencji ogólnej na 2015 r., a także planowanej na 2015 r. kwoty 

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt 16. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmian  

w budżecie powiatu na 2015 r. Wyjaśnił, że w uchwale są zawarte zmiany zatwierdzone 

przez Zarząd na poprzednim posiedzeniu tj. przeniesienie z rezerwy kwoty 14 145,00 zł na 

wykonanie analizy sposobów poprawy relacji wynikających z art. 242-244 UoFP w celu 

zwiększenia potencjału inwestycyjnego Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 17. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego  

na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej w poprzednim punkcie uchwały w sprawie zmiany 

budżetu powiatu na 2015 r.  

  

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

oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015-2024.   



Skarbnik zauważył, że przed zatwierdzeniem powyższego projektu uchwały, w sprawach 

bieżących są dwa pisma, które warto byłoby rozpatrzyć w pierwszej kolejności.   

 

*** 

W związku z powyższym Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału 

Administracyjnego Referat Organizacyjny i Bezpieczeństwa nr A-OB.5570.7.2015.CB  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w kwocie 500,00 zł na 

zakup materiałów i wyposażenia. Przeniesienia są związane z weryfikacją planów wydatków 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r. na terenie 

powiatu jarocińskiego. 

 

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

jednogłośnie wyraził zgodę na przedłożone zmiany.  

 

*** 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Administracyjnego Referat 

Organizacyjny i Bezpieczeństwa nr A-ZK.0023.3.2015.CB w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu w kwocie 45 000,00 zł jako wsparcie 

finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie na dofinansowanie zakupu 

samochodu typu furgon. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedstawione zmiany. Środki będą 

pochodziły z oszczędności w dietach radnych. 

 

*** 



Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015-2024.   

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Skarbnik omówił powyższy projekt uchwały. Wszystkie zawarte w uchwale zmiany wraz  

z objaśnieniami przyjętych wartości stanowią załącznik do w/w projektu uchwały. 

  

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

jednogłośnie zatwierdził omówiony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 19. 

Skarbnik szczegółowo omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

zmian budżetu powiatu na 2015 r. Są to zmiany zatwierdzone przez Członków Zarządu na 

obecnym oraz poprzednim posiedzeniu Zarządu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził omówiony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 20. 

W sprawach bieżących: 

a) Członek Zarządu Zbigniew Kuzdżał, złożył wniosek aby wystąpić do Referatu Dróg 

Powiatowych z prośbą o przeanalizowanie możliwości wymalowania pasa środkowego na 

drodze Jarocin- Ruda Komorska w miejscowości Żerków- Ruda Komorska.   

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził w/ w wniosek. Pismo zostanie przekazane do Referatu Dróg 

Powiatowych. 

 

b) Skarbnik poprosił o wyrażenie zgody na przeniesienie planu pozostałego po rozliczeniu 

Zarządu Dróg Powiatowych w Jarocinie z Referatu Inwestycji, w zakresie wynagrodzeń  

i pochodnych do Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, a w pozostałym zakresie do 

Referatu Dróg Powiatowych. 



Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zaproponowane przeniesienia. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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