
Protokół Nr 22/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 29 kwietnia 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 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. Grzegorz Fengler  - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie, 

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

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jarocinie, 

5. Hubert Olejniczak - Kierownik Referatu Organizacyjne i Bezpieczeństwa. 

 

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 przedłożony porządek obrad następnie 

przystąpiono do jego realizacji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 19/15 z posiedzenia w dniu 30.03.2015 r., nr 20/15  

z posiedzenia w dniu 08.04.2015 r. oraz nr 21/15 z posiedzenia w dniu 13.04.2015 r. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie 

zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie wyrażającego opinię  

w sprawie propozycji pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych 

następujące drogi powiatowe (ulice) położone w mieście Pleszew: nr 4350P-  

ul. Daszyńskiego, nr 4359P- ul. Plac Powstańców Wlkp., nr 4363P- ul. Tyniec, nr 

4356P- ul. Kraszewskiego, nr 4308P- ul. Marszewska na odcinku od skrzyżowania  



z ulicą Plac Powstańców Wlkp. do skrzyżowania z drogą krajową nr 12 na rzecz 

Gminy Pleszew od dnia 01.01.2016 r. 

6. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Kotlin nr RGK.7212.10.2015 w sprawie 

kontynuacji przebiegu budowy chodnika w miejscowości Wola Książęca oraz  

w Kotlinie ul. Ks. St. Rymarkiewicza do ul. Teodorowskiej.  

7. Przyjęcie do wiadomości informacji dotyczących pisma Burmistrza Jarocina  

w sprawie przekazanie Gminie Jarocin zarządzania przystankami znajdującymi się 

przy drogach powiatowych. 

8. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi z Referatu Dróg Powiatowych na wniosek 

Zbigniewa Kuzdżała w sprawie wymalowania pasa środkowego na drodze Jarocin- 

Ruda Komorska. 

9. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.7.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

10. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

nr PR.148.1.2.2015 w sprawie partycypacji w kosztach organizacji ćwiczeń z zakresu 

ratownictwa wodnego. 

11. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.2.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-

OB.3026.3.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie 

przedstawienia oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego  

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

14. Przyjęcie do wiadomości informacji w sprawie zmiany harmonogramu dyżurów 

aptek Dbam o Zdrowie POLIFARM oraz Dr. Max. 

15. Rozpatrzenie pisma Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolskiego Ogólnopolskiego 

Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie zainteresowania się grupą 

zawodową pielęgniarek i położnych oraz warunkami ich zatrudniania w placówkach 

służby zdrowia. 

16. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie 

nr D.2230.2.2015.SM w sprawie przyznania środków finansowych na budowę  

i wyposażenie dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej. 

17. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

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



18. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach 

nr ZSP-B.071.1.45.2015 w sprawie złożenia wniosku na doposażenie gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w ramach kryterium podziału 0,4% 

rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. 

19. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie nr 

P.P-P.330.14.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

20. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.9.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

21. Rozpatrzenie pisma Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w sprawie dofinansowania remontu biura 

przy ul. Kościuszki 71. 

22. Rozpatrzenie wniosku Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr A-OB-

BR.0014.5.2015.PA w sprawie zwrócenia się do Prezesa Szpitala Powiatowego w 

Jarocinie Sp. z o.o. z prośbą o przygotowanie harmonogramu z określeniem terminu 

wdrożenia powstania oddziału paliatywnego. 

23. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-

BR.0014.6.2015.PA w sprawie udzielenia wsparcia Kołom Polskiego Związku 

Wędkarskiego działających na terenie Powiatu Jarocińskiego przy organizacji 

zawodów i imprez.   

24. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-

BR.0014.7. 2015.PA w sprawie wystąpienia do Ministra Środowiska z pismem  

o ograniczenie populacji bobra. 

25. Rozpatrzenie wniosku Komisji Edukacji i Kultury nr A-OB-BR.0014.8.2015.JK w 

sprawie rozważenia możliwości przekazania środków finansowych dla Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie na zagospodarowania poddasza szkoły na 

schronisko młodzieżowe. 

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

z o.o. na skargę Pani Danuty Walczak na funkcjonowanie Szpitala Powiatowego  

w Jarocinie w szczególności na działalność przyszpitalnego prosektorium oraz 

bezczynność dyrekcji szpitala. 

27. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wniosek Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-BO-BR.0014.2.2015.PA w sprawie 



umocnienia brzegów lewej strony koryta rzeki Prosny w miejscowości Komorze 

Przybysławskie. 

28. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego RIO w Poznaniu o przedłożonym 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za rok 2014 wraz  

z informacją o stanie mienia komunalnego. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2015 rok.  

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

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie podania do 

publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

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

budżetu powiatu na 2015 r. 

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

finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

34. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 19/15 z posiedzenia w dniu 30.03.2015 r., 

nr 20/15 z posiedzenia w dniu 08.04.2015 r. oraz nr 21/15 z posiedzenia w dniu 13.04.2015 r. 

Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołów? 

 

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 przybył Grzegorz Fengler Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Jarocinie, który przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie 

zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr1 do protokołu.  

 



Dyrektor wyjaśnił, że jest to Projekt pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie jarocińskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wdrożeniowy będzie realizowany w okresie 

od 13 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. na podstawie umowy zawartej z Instytucją 

Pośredniczącą- Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Założenia, co do realizacji w/w 

projektu określać będzie wniosek o dofinansowanie projektu. Wykonanie w/w uchwały 

powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie, któremu udziela się 

pełnomocnictwa w zakresie przygotowywania, składania i podpisywania wniosku  

o dofinansowanie projektu, podpisywania umowy o dofinansowanie projektu  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy Poznaniu. Ponadto udziela się pełnomocnictwa do 

dysponowania i wydatkowania przekazanych środków oraz do rozliczania otrzymanego 

dofinansowania, zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektu, zawierania 

umów cywilnoprawnych, a także do składania innych oświadczeń związanych z wdrożeniem 

i realizacją projektu. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP 

oraz podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 5. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Wiesław Ratajczak, Kierownik Sekcji Bieżącego 

Utrzymania i Ochrony Dróg w referacie Dróg Powiatowych w Jarocinie, który omówił 

projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie wyrażający opinię w sprawie propozycji 

pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych następujące drogi powiatowe 

(ulice) położone w mieście Pleszew: nr 4350P- ul. Daszyńskiego, nr 4359P- ul. Plac 

Powstańców Wlkp., nr 4363P- ul. Tyniec, nr 4356P- ul. Kraszewskiego, nr 4308P- ul. 

Marszewska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Plac Powstańców Wlkp. do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 12 na rzecz Gminy Pleszew od dnia 01.01.2016 r. 

Wyjaśnił, że proponuje się zaopiniować pozytywnie propozycję pozbawienia 

dotychczasowej kategorii dróg wymienionych w uchwale ulic położonych w mieście 

Pleszew. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 



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

oraz Z. Kuzdżał, zaopiniował pozytywnie powyższą propozycję oraz podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wójta Gminy Kotlin nr RGK.7212.10.2015  

w sprawie kontynuacji przebiegu budowy chodnika w miejscowości Wola Książęca oraz  

w Kotlinie ul. Ks. St. Rymarkiewicza do ul. Teodorowskiej. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wiesław Ratajczak wyjaśnił, że Wójt Gminy Kotlin złożył propozycję wykonania  

w porozumieniu z Powiatem kontynuacji przebiegu chodnika w Woli Książęcej oraz budowy 

chodnika w Kotlinie na ul. Ks. St. Rymarkiewicza do ul. Teodorowskiej na odcinku 225 m. 

Powiat miałby zakupić materiały lub przekazać środki finansowe na zakup potrzebnych 

materiałów do realizacji tych zadań. Po stronie gminy leży wykonanie prac. Pan Ratajczak 

zaproponował wystosować pismo do Wójta Kotlina z prośbą o doprecyzowanie kwestii 

zakupu przez powiat materiałów, ponieważ Wójt, w swoim piśmie, nie wspomniał 

o kanalizacji rowu a obydwa chodniki wymagają takiej kanalizacji. W związku z powyższym 

należy sprecyzować, kto poniesie koszty kanalizacji, które będą znaczne. Ponadto jeżeli 

wzrosną koszty wykonania zadania jest propozycja, aby Wójt Paterczyk wskazał, który 

chodnik jest priorytetowy.  

 

Starosta zaproponował, aby przed wysłaniem pisma porozmawiać z Wójtem Paterczykiem. 

Dodał, że w piątek 30.04 wybiera się do Kotlina na sesję Rady Gminy, więc poruszy ten 

temat z wójtem.  

 

Zbigniew Kuzdżał zaproponował, aby na kolejnym posiedzeniu wójtów i burmistrzów 

zaproponować, włodarzom poszczególnych Gminy, aby przygotowali wykaz inwestycji, 

wraz z ujęciem kosztowym, które chciałyby zrealizować razem z powiatem w ciągu 

najbliższych 4 lat. 

 

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

Z. Kuzdżał zdecydował, aby Starosta porozmawiał z Wójtem Kotlina w przedmiotowej 

sprawie, a następnie zostanie wystosowane pismo z prośbą o wyjaśnienia. 

 



Ad. pkt 7. 

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

Z. Kuzdżał zapoznali się z informacją przygotowaną przez Wiesława Ratajczaka dotyczącą 

pisma Burmistrza Jarocina w sprawie przekazanie Gminie Jarocin zarządzania 

przystankami znajdującymi się przy drogach powiatowych. Wiesław Ratajczak 

przypomniał, że temat ten był poruszany na poprzednim posiedzeniu Zarządu. Zostały 

wówczas zadane pytania, na które przygotował odpowiedzi. 

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. pkt 8. 

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

się z odpowiedzią Referatu Dróg Powiatowych na wniosek Zbigniewa Kuzdżała w sprawie 

wymalowania środkowego pasa na drodze Jarocin- Ruda Komorska za miejscowością 

Żerków. Referat poinformował, że nie ma możliwości wymalowania linii osiowej z uwagi 

na szerokość jezdni, która wynosi 5,5 m. Zgodnie z obowiązującymi przepisami linię 

środkową można wymalować przy minimalnej szerokości jezdni 6m.   

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Zbigniew Kuzdżał zapytał, jaki byłby koszt wymalowania linii bocznych na tym odcinku 

drogi. 

 

Wiesław Ratajczak wyjaśnił, że analizując podobny odcinek drogi na trasie Kotlin-  

Sławoszew odcinek ok 6 km wymalowanie linii bocznych to jest koszt ok 10-15 tys. złotych, 

jednorazowego pomalowania. Dodał, że dotychczasowy budżet na to zadanie starczał na 

wymalowanie wszystkich przejść dla pieszych w Jarocinie, połowy przejść zamiejskich, 

ponieważ nie wszystkie wymagały odświeżenia oraz położy linii Jarocin- Żerków. Pan 

Ratajczak dodał, że należy przyjąć, że te linie będzie trzeba co 2 lata odnawiać. 

 

Starosta zaproponował, aby przyjąć powyższą informację do wiadomości, a jeżeli będą 

środki, pamiętać o wymalowaniu linii bocznych na trasie Żerków- Ruda Komorska.  

 

Zarząd jednogłośnie, w niezmiennym składzie zgodził się z propozycją Starosty. 

 

 



Ad. pkt 9. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.7.2015.FK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przedstawione w piśmie zmiany dotyczą zwiększeni planu dochodów i wydatków w kwocie 

20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin- Wilkowyja- Żerków”. 

Środki zostały przekazane przez Gminę Jarocin jako pomoc finansowa dla Powiatu 

Jarocińskiego na realizację tego zadania.  

 

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

uwag wyraził zgodę na zamiany zaproponowane w piśmie. 

 

Ad. pkt 10. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej nr PR.148.1.2.2015 w sprawie partycypacji w kosztach organizacji 

ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego. 

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Hubert Olejniczak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa wyjaśnił, że 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie, zwrócił się  

z prośbą o dofinansowanie w kwocie 700,00 zł ćwiczeń zgrywających oraz zajęć 

szkoleniowych z zakresu ratownictwa wodnego.  

  

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na dofinansowanie szkolenia. Środki mają pochodzić z budżetu 

Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa.  

 

Ad. pkt 11. i Ad. pkt. 12 

Hubert Olejniczak przedstawił dwa pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa  

nr A-OB.3026.2.2015.FA i nr A-OB.3026.3.2015.FA w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 

Pisma stanowią załącznik nr 8 i nr 9 do protokołu. 



Wyjaśnił, że przedstawione w pismach zmiany są związane z likwidacją Zarządu Dróg 

Powiatowych oraz powstaniem Referatu Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym  

w Jarocinie. Zaproponowane kwoty zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz 

z pochodnymi oraz wynagrodzenia bezosobowe 4 pracowników tego referatu. 

 

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

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

 

Ad. pkt 13. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu  

w Jarocinie w sprawie przedstawienia oferty organizacji pozarządowej na realizację 

zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

  

Zarząd Powiatu postanowił zamieścić w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej powiatu ofertę Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego pt. „Alternatywne 

formy rozwijania zdolności twórczych z wykorzystaniem elementów profilaktyki”. Zadanie 

dotyczy udziału 6 uczniów na Światowych Finałach Odysei Umysłów w Stanach 

Zjednoczonych.  

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 14. 

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

do wiadomości informacj ę na temat zmiany harmonogramu dyżurów aptek 

ogólnodostępnych na terenie miasta Jarocinie. W dniu 24 maja br. dyżur będzie pełniła 

apteka Dr. Max (Kolejowa) a nie jak było w harmonogramie „Dbam o Zdrowie 

POLIFARM”. 

Wniosek stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. pkt 15. 

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

Z. Kuzdżał, zapoznali się z pismem Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolskiego 



Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie 

zainteresowania się grupą zawodową pielęgniarek i położnych oraz warunkami ich 

zatrudniania w placówkach służby zdrowia. 

Pismo stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. pkt 16. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 w Jarocinie nr D.2230.2.2015.SM w sprawie przyznania środków finansowych na 

budowę i wyposażenie dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej.  

Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przyznanie kwoty 5 000,00 zł na budowę i wyposażenie  

2 boisk do piłki siatkowej plażowej tj. zakup 4 szt. słupków, 2 szt. siatki oraz transport 

piasku. Szkoła nie posiada żadnych boisk zewnętrznych, a realizacja tego zadania znacznie 

ułatwi i uatrakcyjni prowadzenie zajęć wychowania fizycznego. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na realizację tego zadania. Środki mają 

pochodzić z oszczędności w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz z oszczędności 

powstałych po przetargu na cyfryzację map geodezyjnych.  

 

Ad. pkt 17. 

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 14 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z ponowną prośbą o zwiększenie planu o kwotę 421,00 zł na składki na 

ubezpieczenie zdrowotne dla uczennicy Marii Krajewskiej. 

  

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

zdecydował, aby Szkoła zapłaciła za ubezpieczenie w ramach własnego budżetu, po 

przesunięciu środków z pozostałości po wypłacie „13-stek” w szkole. Jeżeli Wojewoda 

Wielkopolski przyśle refundację, środki wrócą do szkoły. 



Ad. pkt 18. 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.071.1.45.2015 w sprawie złożenia 

wniosku na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  

w ramach kryterium podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 

rok 2015.  

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Członek Zarządu Mirosław Drzazga wyjaśnił, że Powiat nie ma możliwości wystąpienia  

z takim wnioskiem, ponieważ nie spełnia wszystkich kryteriów dofinansowania określonych 

przez Ministerstwo Edukacji. Zaproponował, aby taką informację przekazać do szkoły  

w Tarcach.  

 

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

Z. Kuzdżał zgodził się z propozycją Członka Zarządu Mirosława Drzazgi, aby odpowiedzieć 

Szkole, że nie ma możliwości złożyć wniosku. 

 

Ad. pkt 19. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Jarocinie nr P.P-P.330.14.2015 w sprawie zmian w planie finansowym 

na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Dyrekcja Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Jarocinie zwróciła się z prośbą  

o przesunięcie zaoszczędzonych środków w łącznej kwocie 1 730,00 zł na zakup brakującej 

metody do diagnozy psychologicznej dzieci w wieku 3-5 lat (IDS-P). 

 

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

oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 20. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.9.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 



Z uwagi na przekształcenie rodziny zastępczej Państwa Doroty i Tomasza Szablewskich  

z niezawodowej w zawodową należy dokonać zmian w klasyfikacji wydatków 

przeznaczonych przez powiat jarociński na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci 

umieszczonych w tej rodzinie zastępczej.  

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 21. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji 

Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w sprawie dofinansowania 

remontu biura przy ul. Ko ściuszki 71. 

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” w Jarocinie zwrócił się z prośbą o dofinansowanie remontu pomieszczenia 

przy ul. T. Kościuszki 71. Lokal ten nie jest majątkiem powiatu. 

 

Wicestarosta dodał, że rozmawiał z Panem Sędzickim, który wyjaśnił, że proszą o farbę albo 

środki na zakup farby, aby pomalować wspomniane pomieszczenie. 

 

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

Z. Kuzdżał, zdecydował, że nie dofinansuje w/w zadania, ale postara się pomóc w inny 

sposób przy tym remoncie.   

 

Ad. pkt 22. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych nr  

A-OB-BR.0014.5.2015.PA w sprawie zwrócenia się do Prezesa Szpitala Powiatowego  

w Jarocinie Sp. z o.o. z prośbą o przygotowanie harmonogramu z określeniem terminu 

wdrożenia powstania oddziału paliatywnego. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Zarząd jednogłośnie, bez uwag, w pięcioosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał), pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji. Zarząd 



zwróci się do Prezesa Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. z prośbą o przygotowanie 

harmonogramu z określeniem terminu wdrożenia powstania oddziału paliatywnego. 

 

Ad. pkt 23. 

Zarząd rozpatrzył wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB-

BR.0014.6.2015.PA w sprawie udzielenia wsparcia Kołom Polskiego Związku 

Wędkarskiego działających na terenie Powiatu Jarocińskiego przy organizacji 

zawodów i imprez. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Zarząd, jeżeli jest możliwość, zawsze udziela i będzie udzielał wsparcia Kołom Polskiego 

Związku Wędkarskiego oraz innym jednostkom, które zwrócą się z prośbą o pomoc bądź 

wsparcie. Takiej treści odpowiedź zostanie przedstawiona Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

 

Ad. pkt 24. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

nr A-OB-BR.0014.7.2015.PA w sprawie wystąpienia do Ministra Środowiska z pismem 

o ograniczenie populacji bobra. 

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał, zdecydował o przekazaniu w/w wniosku do Referatu Budownictwa i Środowiska 

celem opracowania pisma do Ministra Środowiska. 

 

Ad. pkt 25. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Edukacji i Kultury nr A-OB-

BR.0014.8.2015.JK w sprawie rozważenia możliwości przekazania środków 

finansowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie na 

zagospodarowania poddasza szkoły na schronisko młodzieżowe.  

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

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

Z. Kuzdżał zdecydował, że w bieżącym roku nie ma możliwości przekazania środków 



finansowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie z przeznaczeniem na 

zagospodarowanie poddasza szkoły na schronisko młodzieżowe. Zarząd popiera inicjatywę, 

jednak ze względu na ograniczone środki finansowe nie ma możliwości dofinansowania tego 

zadania. 

 

Ad. pkt 26. 

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

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

skargę Pani Danuty Walczak na funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Jarocinie  

w szczególności na działalność przyszpitalnego prosektorium oraz bezczynność dyrekcji 

szpitala. Treść odpowiedzi zostanie przekazana do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Jarocińskiego. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad. pkt 27. 

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

Z. Kuzdżał, zapoznali się z odpowiedziami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wniosek Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-BO-BR.0014.2.2015.PA w sprawie umocnienia 

brzegów lewej strony koryta rzeki Prosny w miejscowości Komorze Przybysławskie. 

Treści pism zostaną przekazane do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

Ad. pkt 28. 

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

Z. Kuzdżał), przyjął do wiadomości opinię Składu Orzekającego RIO w Poznaniu  

o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za rok 2014 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia jest pozytywna bez uwag. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad. pkt 29. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok.  



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji Rady Powiatu Jarocińskiego w dniu 23 

kwietnia 2015 r. uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 30. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwała proceduralna do podjętej na sesji Rady Powiatu Jarocińskiego w dniu 

23 kwietnia 2015 r. uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

 

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

Z. Kuzdżał, bez uwag podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 31. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie podania do 

publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu bud żetu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Plan dochodów na dzień 31.03.2015 r. wynosił 66.540.765,00 zł i został zrealizowany 

w kwocie 20.295.150,68 zł, co stanowi 30,50 % wykonania planu. Plan wydatków na dzień 

31.03.2015 r. wynosił 73.359.989,00 zł i został zrealizowany w kwocie 14.650.854,40 zł, co 

stanowi 19,97 % wykonania planu. Plan przychodów w omawianym okresie wynosił 

9.126.962,00 zł natomiast został zrealizowany w kwocie 1.139.452,33 zł. Plan rozchodów na 

koniec marca 2015 r. wynosił 2.307.738,00 zł, został zrealizowany w kwocie 747.750,00 zł  

i dotyczył spłat otrzymanych krajowych kredytów. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów  

i wydatków w okresie od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku powiat jarociński 



wykonał nadwyżka w kwocie 5.644.296,28 zł. W I kwartale 2015 roku nie dokonano 

umorzenia niepodatkowych należności budżetowych. 

 

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

Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 32. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Zmiany zawarte w uchwale zostały zatwierdzone przez Członków Zarządu na dzisiejszym 

posiedzeniu. 

 

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

T. Grobelny oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 33. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Jarocinie w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

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

budżetu powiatu na 2015 r. 

 

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

Z. Kuzdżał, bez uwag, podjął uchwałę. 

  

Ad. pkt 34. 

W sprawach bieżących: 

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

Z. Kuzdżał podpisał Sprawozdanie finansowe powiatu jarocińskiego za 2014 r. 

 

 



 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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