
Protokół Nr 33/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 21 sierpnia 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 21 sierpnia 2015 r. został ustalony wcześniej 

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

obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Jacek Jedrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

2. Hubert Olejniczak - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, 

3. Przemysław Masłowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie, 

4. Piotr Banaszak  - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych, 

5. Kazimierz Pietras  - Kierownik Referatu Komunikacji 

 

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, P. Franczak 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 27/15 z posiedzenia w dniu 25.06.2015 r., nr 28/15  

z posiedzenia w dn. 26.06.2015 r., nr 29/15 z posiedzenia w dniu 01.07.2015 r.,  

nr 30/15 z posiedzenia w dniu 10.07.2015 r., nr 31/15 z posiedzenia w dniu 

15.07.2015 r. oraz nr 32/15 z posiedzenia w dniu 28.07.2015 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.33.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

5. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.34.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 



6. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.258.2015.8 na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania  

o niepełnosprawności.  

7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.32.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

8. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.226.2015.8 na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zstępczej na rok 2015. 

9. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie 

nr FN.3011.19.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

10. Zapoznanie się i zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie 

Powiatu Jarocińskiego. 

11. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Kotlin prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami 

powiatowymi na terenie powiatu jarocińskiego. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażający opinię  

w sprawie pozbawienia drogi – ulicy Polnej w Jarocinie dotychczasowej kategorii 

drogi powiatowej i zaliczenia jej do drogi gminnej. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażający opinię  

w sprawie pozbawienia drogi – ulicy Batorego w Jarocinie dotychczasowej kategorii 

drogi powiatowej i zaliczenia jej do drogi gminnej. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażający opinię  

w sprawie pozbawienia drogi – ulicy Do Zdroju, ul. Maratońskiej i ul. Zajęczej  

w Jarocinie dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do drogi 

gminnej. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego wyrażający opinię  

w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Żerków do kategorii dróg gminnych  

i ustalenia jej przebiegu. 

17. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 



18. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Panienka w sprawie usunięcia krzewów przy 

drodze w miejscowości Panienka do Chwałkowa Kościelnego. 

19. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Panienka w sprawie budowy parkingu przy 

sklepie w miejscowości Panienka. 

20. Rozpatrzenie pisma mieszkańców wsi Panienka w sprawie budowy chodnika przy 

drodze powiatowej w miejscowości Panienka.  

21. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Gminy Jarocin na interpelację radnego  

W. Kwaśniewskiego w sprawie przejazdu ciężkich samochodów przez most na rzecze 

Lutynia. 

22. Rozpatrzenie pisma Referatu Komunikacji nr RK.3020.2.2015.KP w sprawie 

zwiększenia planu wydatków na wykonanie „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Jarocińskiego”. 

23. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości położonej w Jarocinie. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

rozwiązania za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego (garaż 

murowany) usytuowanego na nieruchomości położonej w Porębie 32, gm. Jaraczewo, 

stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

25. Rozpatrzenie wniosku Pana Przemysława Maschke właściciela Kancelarii Radcy 

Prawnego Consiliaris w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 w budynku przy ul. 

Kościuszki 16. 

26. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nr R-GN-

NG.3026.9.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

27. Przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Dyrektora Ośrodka Terapii Uzależnień  

w Jarocinie oraz rozpatrzenie pisma w sprawie wynajęcia lokalu przy ul. Zacisznej 1. 

28. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr OB-OR.3026. 

11.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

29. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenie „Jedność” w Jarocinie w sprawie rezygnacji  

z przyznanej dotacji. 

30. Rozpatrzenie pisma Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział  

w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków przyznanych na 

realizację zadania publicznego pn. „Magazyn Regionalny” na zadanie „Prestiżowy 

54. Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa”. 



31. Przyjęcie do budżetu powiaty dotacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 

265.2015.4 na uzupełnienie kwoty dotacji przyznanej z rezerwy celowej w związku  

z podwyższeniem miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu 

samopomocy. 

32. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr OS.3026.30.2015.KK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

33. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr OS.3026.31.2015.KK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

34. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-

III/0303/32/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

35. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w sprawie 

podjęcia decyzji dalszego postępowania DPS w zakresie zaległości Domu Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie wobec PFRON.  

36. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.   

37. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320. 

26.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

38. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.11.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

39. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.12.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na raty odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty należności 

głównej.  

41. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok. 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

43. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2015 rok.  

44. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 r. 



45. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej powiatu jarocińskiego za I półrocze 2015 r. 

46. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2028. 

47. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

48. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 27/15 z posiedzenia w dniu 25.06.2015 r., 

nr 28/15 z posiedzenia w dn. 26.06.2015 r., nr 29/15 z posiedzenia w dniu 01.07.2015 r.,  

nr 30/15 z posiedzenia w dniu 10.07.2015 r., nr 31/15 z posiedzenia w dniu 15.07.2015 r. 

oraz nr 32/15 z posiedzenia w dniu 28.07.2015 r. Zapytał, czy są uwagi do protokołów? 

 

Zarząd nie wniósł uwag do protokołów. Jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta,  

M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził ich treść.  

 

Ad. pkt 4. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Przemysław Masłowski, Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, który omówił pismo nr FN.3011.33.2015  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Wyjaśnił, że z powodu braku środków w rozdziale 85204, PCPR przesuwa oszczędności  

z rozdziałów 85201, 85226 i 85420. Ponadto należy zwiększyć plan w rozdziale 85204 par. 

4170 o kwotę 12 515,00 zł, aby umowy zlecenia na 2015 r. miały pokrycie w budżecie. 

Kolejna zmiana wiąże się z zawartymi przez Powiat Jarociński porozumieniami w sprawie 

zwrotu środków za utrzymanie dzieci z powiatu jarocińskiego w innych powiatach. Na to 

zadanie niezbędna jest kwota 53 645,00 zł. Dyrektor dodał, że w kolejnym punkcie będzie 

pismo o zwiększenie dochodów w kwocie 50 006,00 zł i z tych pieniędzy proponuje pokrycie 

braków. 

 



W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 5. 

Przemysław Masłowski, omówił pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie nr FN.3011.34.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Dyrektor wyjaśnił, że prosi o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 50 006,00 zł  

z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na opiekę i wychowanie dziecka- wzrost udziału 

procentowego gmin w tych kosztach. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedstawione zmiany.   

 

Ad. pkt 6. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, bez uwag przyjęli do budżetu powiatu dotację od Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.258.2015.8 na finansowanie działalności zespołów do spraw 

orzekania o niepełnosprawności. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 853, 

rozdział 85321, par. 2110 o kwotę 16 118,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. pkt 7. 

Zarząd rozpatrzył pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

nr FN.3011.32.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przedstawione w piśmie zmiany są wynikiem otrzymanej dotacji celowej od Wojewody 

Wielkopolskiego w kwocie 16 118,00 zł na finansowanie działalności zespołów do spraw 

orzekania o niepełnosprawności. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie, bez uwag zatwierdził zmiany w planie finansowym jednostki. 



Ad. pkt 8. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, przyjęli do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.226.2015.8 przeznaczoną na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej na 2015 rok. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 852, 

rozdziale 85204, par. 2130 o kwotę 30 000,00 zł.  

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. pkt 9. 

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie nr FN.3011.19.2015 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do budżetu otrzymanej dotacji celowej od 

Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 30 000,00 zł na wynagrodzenie dla koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedstawione zmiany. 

 

*** 

Skarbnik zasygnalizował, że pojawia się temat przekazania środków do WTZ tj. 100 zł na 

uczestnika. Środki miałyby pochodzić z PFRON. 

 

Dyrektor Masłowski wyjaśnił, że PFRON przesłał informację, że przekazuje środki  

w wysokości ok 60 000,00 zł, WTZ mają otrzymać z tego 27 000,00 zł. Dyrektor stoi na 

stanowisku, aby na razie tych środków nie przekazywać, ponieważ nie ma żadnych 

wytycznych, rozporządzenia ani zmian w ustawie i nie wiadomo jak interpretować to 

zwiększenie. Dodał, że zostało wystosowane pismo z prośbą o wyjaśnienie tego tematu do 

Związku Powiatów Polskich. 

 

 



Ad. pkt 10. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Jarocińskiego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Proponuje się, aby ulice na terenie miasta Jarocin tj. ul. Do Zdroju, ul. Maratońska,  

ul. Zajęcza, ul. Polna oraz ul. Batorego, pozbawić kategorii dróg powiatowych i zaliczyć je 

do kategorii dróg gminnych. 

 

Wicestarosta wyjaśnił, że Gmina Jarocin zgodziła się na przejęcie tych ulic, ale chce, aby 

powiat wykonał dodatkową inwestycję na terenie Gminy. Dodał, że Gmina sugeruje 

wykonanie ul. Zajęczej lub dokończenie ul. Wybudowanej tj. ok 670 m. Ponadto dodał, że 

Gmina Jarocin proponuje przejęcie kolejnych ulic w Jarocinie w zamian za przejęcie przez 

Powiat drogi w kierunku Hilarowa i dalej Osiedle Tarce. 

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał, jednogłośnie, zatwierdził przedłożony projekt uchwały. Powyższy projekt 

zostanie przesłany do ościennych powiatów z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie 

propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych, mających przebieg w Jarocinie, na 

terenie Powiatu Jarocińskiego od dnia 01.01.2016 r. 

 

Ad. pkt 11.  

Pan Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg, przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Z uwagi na likwidację Zarządu Dróg Powiatowych, należy uaktualnić w/w projekt uchwały 

tj. likwiduje się zapis z § 1 mówiący o tym, że stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych pobierane będą przez Zarząd Dróg. Pozostałe zapisy uchwały łącznie ze 

stawkami pozostają bez zmian. 

 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, zatwierdzili przedłożony projekt uchwały.      



Ad. pkt. 12 

Piotr Banaszak przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

w sprawie powierzenia Gminie Kotlin prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

zarządzania drogami powiatowymi na terenie powiatu jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że chodzi o powierzenie Gminie Kotlin zadania polegającego na budowie chodnika 

wraz ze skanalizowaniem rowu w miejscowości Kotlin, w ciągu drogi powiatowej- ul. Ks. 

St. Rymarkiewicz, na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z ul. Teodorowską.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie zatwierdził przedstawiony projekt uchwały.  

 

Ad. pkt 13. 

Piotr Banaszak przedstawił kolejny projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

wyrażający opinię w sprawie pozbawienia drogi – ulicy Polnej w Jarocinie 

dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do drogi gminnej.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

  

Zgodnie z wnioskiem Gminy Jarocin proponuje się zaopiniować pozytywnie propozycję 

pozbawienia drogi- ul. Polnej w Jarocinie kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do 

kategorii drogi gminnej na rzecz Gminy Jarocin. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 14. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego wyrażający opinię w sprawie pozbawienia drogi – ulicy Batorego  

w Jarocinie dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do drogi 

gminnej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 



Na wniosek Gminy Jarocin opiniuje się pozytywnie propozycję pozbawienia drogi – ulicy 

Batorego w Jarocinie kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej 

na rzecz Gminy Jarocin. 

 

Zarząd jednogłośnie w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał podjął uchwałę.     

 

Ad. pkt 15. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

wyrażający opinię w sprawie pozbawienia drogi – ulicy Do Zdroju, ul. Maratońskiej  

i ul. Zaj ęczej w Jarocinie dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do 

drogi gminnej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Na podstawie wniosku Gminy Jarocin sporządzono projekt uchwały, w którym opiniuje się 

pozytywnie propozycję pozbawienia dróg: ul. Do Zdroju, ul. Maratońskiej i ul. Zajęczej  

w Jarocinie kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych na rzecz 

Gminy Jarocin. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 16. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego 

wyrażający opinię w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Żerków do kategorii 

dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Zgodnie z wnioskiem Gminy Żerków, opiniuje się pozytywnie propozycję zaliczenia do 

kategorii dróg gminnych drogi wymienionej w projekcie uchwały Rady Miejskiej Żerkowa, 

mającej swój przebieg od drogi powiatowej nr 3678P w miejscowości Kamień na długości 

311 m, na gruntach oznaczonych ewidencyjnie jako działki 606/2, 605/10, 605/21, 605/24. 

 



Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał jednogłośnie, bez uwag, podjęli uchwałę. 

 

Ad. pkt 17. 

Piotr Banaszak Kierownik Referatu Dróg przedstawił pismo w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Zmiana polega na przeniesieniu kwoty 50 000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej Brzostów- Panienka- granica powiatu” do zadania budowa chodnika wraz ze 

skanalizowaniem rowu w miejscowości Kotlin w ciągu drogi powiatowej- ul. Ks. St. 

Rymarkiewicza, na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z ul. Teodorowską. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, pozytywnie rozpatrzył pismo Referatu Dróg Powiatowych. 

 

Ad. pkt 18. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo mieszkańców wsi Panienka w sprawie 

usunięcia krzewów przy drodze w miejscowości Panienka do Chwałkowa Kościelnego. 

Pismo stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w okresie jesiennym bieżącego roku i taka 

odpowiedź zostanie przekazana mieszkańcom wsi Panienka. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał zatwierdził propozycję odpowiedzi. 

 

Ad. pkt 19. 

Zarząd rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Panienka w sprawie budowy parkingu przy 

sklepie w miejscowości Panienka. 

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 



Referat Dróg Powiatowych poinformował, że grunt, na którym ma się znajdować parking 

należy do Gminy Jaraczewo, dlatego utrzymanie i utwardzenie miejsc postojowych, nie jest 

zadaniem Powiatu a Gminy Jaraczewo. 

 

Zarząd bez uwag, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak 

oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawioną propozycję odpowiedzi. 

 

Ad. pkt 20. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli wniosek mieszkańców wsi Panienka w sprawie budowy 

chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Panienka. 

Pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Przedmiotowy wniosek zostanie rozpatrzony jako wniosek do budżetu powiatu na rok 2016. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, zatwierdził taką odpowiedź na pismo. 

 

Ad. pkt 21. 

Członkowie Zarządu w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, przyjęli do wiadomości odpowiedź Burmistrza Jarocina na interpelację radnego 

W. Kwaśniewskiego w sprawie przejazdu ciężkich samochodów przez most na rzecze 

Lutynia.  Wiceburmistrz poinformował, że zgłosił przedmiotowy wniosek do Komendy 

Powiatowej Policji w Jarocinie.   

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. pkt 22. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Komunikacji nr RK.3020.2.2015.KP 

w sprawie zwiększenia planu wydatków na wykonanie „Planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Jarocińskiego”. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Kazimierz Pietras, Kierownik Referatu 

Komunikacji, który wyjaśnił, że ustawa z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (wejście w życie 01.03.2011 r.) postawiła przed powiatami szereg nowych zadań 



związanych z publicznym transportem drogowym. Pełen zakres obowiązków wejdzie  

w życie z dniem 01.01.2017 r. jednak do tego czasu konieczne jest wieloletnie 

przygotowanie. Obowiązujące przepisy wymuszają, aby co najmniej na rok przed wyborem 

operatora tj. firmy transportowej, która będzie przewozić osoby, organizator, czyli starosta, 

ogłosił zamiar wyboru operatora. Aby móc wybrać operatora niezbędny jest plan 

zrównoważonego rozwoju publicznego stąd prośba o zabezpieczenie w budżecie środków  

w kwocie 30 000,00 zł dla firmy Refunda Sp. z o.o. z Wrocławia, która przygotuje taki plan 

dla powiatu.  

 
Zarząd przeanalizował i przedyskutował powyższy temat i jednogłośnie w składzie Starosta, 

Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zwiększenie 

budżetu Referatu Komunikacji na wykonanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Jarocińskiego”. Środki będą pochodziły  

z ponadplanowych dochodów z rozdziału 60004 lokalny transport zbiorowy. 

 

Ad. pkt 23. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Nieruchomość wymieniona w uchwale tj. działka nr 703/1 leżąca u zbiegu ulic Bolesława 

Chrobrego, Kazimierza Wielkiego oraz Jana Sobieskiego, została przeznaczona do sprzedaży 

w celu realizacji dochodów zaplanowanych w budżecie powiatu na 2015 r.  

 

Zarząd, jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał zatwierdził projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 24. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy najmu lokalu użytkowego 

(garaż murowany) usytuowanego na nieruchomości położonej w Porębie 32, gm. 

Jaraczewo, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 



Najemca Pan Leszek Szalejewski zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy najmu lokalu 

użytkowego położonego w Porębie 32/3. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem 

stron i podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 25. 

Zarząd rozpatrzył wniosek Pana Przemysława Maschke właściciela Kancelarii Radcy 

Prawnego Consiliaris w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 w budynku przy  

ul. Kościuszki 16. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Pan Przemysław Maschke prosi o wynajęcie w/w lokalu na okres od 01.09.2015 r. do 

30.06.2016 r. oraz o wyrażenie zgody na udostępnienie lokalu od 15.08 w celu 

przystosowania go do potrzeb prowadzonej działalności. Referat Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami poinformował, że w budynku przy ul. Kościuszki 16 ustalona stawka 

czynszu za 1 m2 wynosi 20,00 zł netto tj. 24,60 zł brutto. Tym samym miesięczny dochód  

z tytułu najmu lokalu nr 9 wyniesie 177,20 zł netto (217,96 brutto). 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na wynajęcie przedmiotowego lokalu  

i udostępnienie go wcześniej w celu dostosowania do prowadzonej działalności. 

 

Ad. pkt 26. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.9.2015.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu 

wydatków w par. 4260 o kwotę 15 000,00 zł oraz utworzenie par. 4360 w kwocie 800,00 zł. 

Środki zostaną przeznaczone na regulowanie opłat związanych z utrzymaniem Domu 

Pomocy Społecznej w Kotlinie. 



Skarbnik wyjaśnił, że po analizie budżetu Referatu zasadnym jest zwiększenie budżetu  

o kwotę 800,00 zł na usługi związane z telefonami i zaproponował przesunięcie tej kwoty  

z par. 4300. Zdaniem Skarbnika, w tym momencie, nie ma potrzeby zwiększania par. 4260  

o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii, gdyż budżet Referatu w tym zakresie jest 

zaangażowany w ok 40%. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zmiany w planie finansowym zgodnie z propozycją Skarbnika. 

 

Ad. pkt 27. 

Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie na 

pytanie w sprawie wynajęcia lokalu przy ul. Zacisznej 1.    

Pismo stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 

Starosta przypomniał, że ten temat był już poruszany na wcześniejszym posiedzeniu, Zarząd 

wystosował pismo do Dyrektora, aby przedstawił wstępny kosztorys prac, jaki zamierzają 

przeprowadzić w budynku przy ul. Zacisznej 1, celem dostosowania go do wymogów NFZ, 

Sanepidu i Urzędu Wojewódzkiego oraz jaką wysokość czynszu Ośrodek jest w stanie 

uiszczać. W odpowiedzi Dyrektor poinformował, że wstępna wycena kosztów dostosowania 

lokalu wyniesie ok 120 000,00 zł i proponują kwotę czynszu 1 000,00 zł miesięcznie, płatne 

od momentu uruchomienia działalności w nowym lokalu.   

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na wynajem Ośrodkowi Terapii Uzależnień lokalu przy  

ul. Zacisznej 1. Zarząd zgodził się na kwotę czynszu wynoszącą 1 000,00 zł miesięcznie  

i podtrzymał swoją decyzję w sprawie wykonania klatki schodowej oraz niezbędnych 

naprawy dotyczących wjazdu na posesję. Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy ma 

przygotować Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 

 

Ad. pkt 28. 

Hubert Olejniczak, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa omówił pismo nr 

OB-OR.3026. 11.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 



Wyjaśnił, że Referat prosi o przesunięcie kwoty 1 100,00 zł z remontu pomieszczeń 

Starostwa na inne drobne prace remontowe w budynkach użytkowanych przez Starostwo. 

Zmiany są związane z koniecznością odnowienia pomieszczenia nr 9 w budynku Starostwa. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zaproponowane zmiany. 

 

Ad. pkt 29. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Stowarzyszenia „Jedność” w Jarocinie  

w sprawie rezygnacji z przyznanej dotacji. 

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Stowarzyszenie „Jedność” w Jarocinie złożyło wniosek do Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich 2015 o dofinansowanie kwotą 100 000,00 zł zadań promujących wśród 

mieszkańców Ziemi Jarocińskiej historii regionu, ze szczególnym uwzględnieniem 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Niestety wniosek nie otrzymał dofinansowania. Jako 

wkład finansowy we wniosku do FIO Stowarzyszenie wskazało udział powiatu jarocińskiego  

w kwocie 6 000,00 zł. Brak Środków z FIO oraz innych podmiotów od których 

Stowarzyszenie starało się pozyskać brakującą kwotę zmusza do rezygnacji z przyznanego 

dofinansowania.   

 

Wicestarosta dodał, że rozmawiał z Prezesem Stowarzyszenia Panem Robertem 

Szymkowiakiem, który poinformował, że Stowarzyszenie chce wystąpić do Powiatu z prośbą 

o przyznanie środków na zakup munduru. Stowarzyszenie posiada jeden kompletny mundur, 

ale jest potrzebny jeszcze jeden. Wicestarosta potwierdził konieczność wystąpienia z takim 

pismem. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na rezygnację z przyznanej dotacji. 

 

Ad. pkt 30. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Polskiego Towarzystwa Turystyczno 

Krajoznawczego Oddział w Jarocinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 



środków przyznanych na realizację zadania publicznego pn. „Magazyn Regionalny” na 

zadanie „Prestiżowy 54. Ogólnopolski Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa”. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Po analizie merytorycznej Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zaopiniował wniosek 

negatywnie. Zgodnie z zawartą umową nr O.21/2015 o wsparcie realizacji zadania 

publicznego „Magazyn Regionalny”, zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonania umowy. 

Zgodnie z § 12 umowy organizacja nie przedstawiła okoliczności do rozwiązania umowy. 

Ponadto § 13 ust. 3 wskazuje, że zleceniobiorca powinien przedłożyć oświadczenie  

o odstąpieniu od umowy, czego nie dokonał.  

 

W wyniku dyskusji Członkowie Zarządu, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zgodzili się z opinia Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych  

i negatywnie rozpatrzyli wniosek Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego 

Oddział w Jarocinie.  

 

Ad. pkt 31. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, przyjął 

do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111. 265.2015.4 na 

uzupełnienie kwoty dotacji przyznanej z rezerwy celowej w związku  

z podwyższeniem miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu 

samopomocy do wysokości 1 084,00 zł na okres 3 miesięcy- od października do grudnia 

2015 r. Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 852, rozdział 85203, par. 2110  

o kwotę 16 740,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Ad. pkt 32.   

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty nr OS.3026.30.2015.KK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Zwiększenie planu finansowego o kwotę 16 740,00 zł jest związane z przyznaniem dotacji od 

Wojewody Wielkopolskiego na jednego uczestnika pobytu dziennego środowiskowego domu 

samopomocy na okres od października do grudnia 2015 r. 



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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 33. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty nr OS.3026.31.2015.KK  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Wydział zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 2 000,00 zł na realizację porozumienia  

z Miastem Zielona Góra w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas 

wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarociński, w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził zmiany w planie finansowym Wydziału Oświaty. 

 

Ad. pkt 34. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie nr DPS-

III/0303/32/15 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przeniesienie kwoty 3 072,00 zł z par. 4300 do par. 4610 na 

„Koszty postępowania sądowego i administracyjnego” w związku z toczącym się 

postępowaniem sądowym dotyczącym wpłaty na rzecz PFRON zaległych środków  

i wyrokiem NSA, zasądzającym od DPS na rzecz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w/w 

kwoty z tytułu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Ponadto Dyrektor zwrócił się  

z prośbą o zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 32 714,00 zł na wynagrodzenie  

w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Jarocinie a Domem Pomocy Społecznej w Zakrzewie w sprawi przeniesienia 

pracownika samorządowego do pracy w DPS na stanowisko „Kierownika Działu 

Opiekuńczo- Terapeutycznego”. 

 

 



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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 3 072,00 zł między 

paragrafami, natomiast nie zgodził się na zwiększenie planu wydatków. Dyrektor ma 

realizować porozumienie w ramach posiadanego budżetu. 

 

Ad. pkt 35. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Zakrzewie w sprawie podjęcia decyzji dalszego postępowania DPS w zakresie 

zaległości Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie wobec PFRON. 

Pismo stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Prezes Zarządu PFRON 3 listopada 2011 r. określił wysokość zobowiązań DPS w Zakrzewie 

za okres od maja – listopada 2010 r. na kwotę 44 772,00 zł należności głównej. Uznał tym 

samym DPS za pracodawcę w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zobowiązanego do wnoszenia miesięcznych wpłat 

na Fundusz. Powyższa decyzja, na skutek zaskarżenia jej przez DPS, była przedmiotem 

postępowania przed organami drugiej instancji oraz w ostateczności przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Warszawie, który wyrokiem z 2012 r. uchylił decyzję Ministra. 

W skutek skargi kasacyjnej złożonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Naczelny 

Sąd Administracyjny, uchylił w całości wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego 

rozpatrzenia, zasądzając jednocześnie od DPS na rzecz Ministra koszty postępowania 

sądowego. Wytyczne NSA dla sądu ponownie rozpoznającego sprawę, zawarte  

w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 29 kwietnia 2015 r., wskazują jednoznacznie, że sąd ten 

będzie rozważał sprawę z uwzględnieniem niekorzystnej dla DPS interpretacji przepisu art. 

21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że w ponownym 

orzeczeniu w tej sprawie, DPS najprawdopodobniej zostanie uznany za pracodawcę i będzie 

zobowiązany zwrócić całą zaległość wobec PFRON wraz z odsetkami. Wobec powyższego 

zostały zaproponowane dwa rozwiązania:  

- zapłata całego zadłużenia wobec PFRON wraz z odsetkami z jednoczesnym wycofaniem 

skargi z WSA w Warszawie- rozwiązanie kończy to ostatecznie sprawę zadłużenia, 

- przed uregulowaniem płatności na rzecz PFRON, obejmującej kwotę główną wraz  

z odsetkami, wystąpić do Prezesa PFRON o umorzenie odsetek od kwoty głównej oraz  

o rozłożenie kwoty głównej na raty z zastrzeżeniem wycofania skargi z WSA w Warszawie 

w przypadku pozytywnej decyzji PFRON w tym zakresie. 



W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak, oraz 

Z. Kuzdżał zdecydował, że Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie powinien zwrócić się do 

Prezesa PFRON z prośbą o rozłożenie na raty należności głównej oraz o umorzenie odsetek 

od należności głównej.  

 

Ad. pkt 36. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 w Jarocinie w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.   

Pismo stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w kwocie 10 000,00 zł z par. 4010 

wynagrodzenia osobowe pracowników do pat. 4270 zakup usług remontowych oraz  

o przyznanie kwoty 20 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę istniejącej  

w szkole instalacji hydrantowej oraz przystosowanie jej do obowiązujących wymogów  

w zakresie ciśnienia i wydajności. Konieczność przebudowy instalacji hydrantowej wynika  

z decyzji wydanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie  

z dnia 10 grudnia 2013 r. 

 

Zarząd jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany i wyraził zgodę na przyznanie dodatkowych 

środków. 

 

Ad. pkt 37. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie nr FK.0320. 

26.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.    

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 111 100,00 zł, 

przyznaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z przeznaczeniem na finansowanie  

w 2015 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie. 

 

Zarząd w pięcioosobowym składzie (Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał), bez uwag, pozytywnie rozpatrzył pismo PUP. 



Ad. pkt 38. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Referatu Inwestycji nr R-

RI.3026.1.11.2015.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Referat Inwestycji zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu dochodów w par. 6430 o kwotę 

1 334 503,00 zł w związku z podpisaniem umowy dofinansowania dotacją celową z budżetu 

państwa zadania „Przebudowa drogi powiatowej Brzostków- Panienka – granica powiatu” 

oraz w par. 6300 o kwotę 288 648,00 zł w związku z podpisaniem umowy przekazania 

dotacji oraz aneksu nr 1 do tej umowy z dnia 26.06.2015 r. z Gminą Jaraczewo na realizację 

w/w zadania. Jednocześnie Referat zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu wydatków  

w par. 4560 o kwotę 35,00 zł. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że po rozmowie z Referatem Inwestycji prosi o uwzględnienie przez 

Zarząd zmniejszenia w kwotach 288 648,00 zł oraz 35,00 zł, natomiast kwota 1 334 503,00 

zł zostanie umniejszona po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, 

jednogłośnie wyraził zgodę na zmiany w planie finansowym zgodnie z sugestią Skarbnika.  

 

Ad. pkt 39. 

Kolejne zmiany w planie finansowym Referatu Inwestycji, przedstawione w piśmie nr 

R-RI.3026.1.12.2015.FK wynikają z konieczności dokonania korekty Planu Wdrażania 

Projektu dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku” realizowana w ramach zadania 

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

socjalno- administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”, które finansowane jest 

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 

Zmiana polega na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 4,00 zł oraz planu wydatków  

o łączną kwotę 9,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

Członkowie Zarządu jednogłośnie, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga,  

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, bez uwag, zgodzili się na przedstawione zmiany. 

 



Ad. pkt 40. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty 

należności głównej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Skarbnik przypomniał, że Zarząd na jednym z posiedzeń wyraził zgodę na rozłożenie na raty 

zaległości z tytułu czynszu oraz odsetek od tej kwoty Panu Adamowi Budzyńskiemu.  

W międzyczasie należność główna została przez najemcę spłacona, pozostały jeszcze odsetki 

w wysokości 1 159,58 zł. Wobec powyższego został przygotowany projekt uchwały 

wyrażający zgodę na rozłożenie na raty tej należności. Spłata nastąpi w 23 miesięcznych 

ratach pierwsza w wysokości 59,58 zł oraz następne po 50,00 zł płatnych do 10-tego każdego 

miesiąca. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał podjął powyższy projekt uchwały.  

 

Ad. pkt 41. 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 06.08.2015 r. uchwały 

Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 42. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 

 



Wyjaśnił, że zmiany zawarte u uchwale zostały zatwierdzone przez Zarząd na dzisiejszym 

posiedzeniu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie, bez uwag podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 43. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na 2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w poprzednim punkcie uchwały  

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 r. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 44. 

Zarząd rozpatrzył projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Jest to kolejna uchwał, którą należy podjąć w związku z podjęciem na dzisiejszym 

posiedzeniu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 

2015 r. 

 

Zarząd bez uwag, w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał podjął uchwałę.    

 

Ad. pkt 45. 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej powiatu jarocińskiego za I półrocze 2015 r.  



Projekt uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 

 

Na dzień 30 czerwca 2015 r., plan dochodów wynosił 67.922.828,59 zł, wykonano 

35.243.291,84 zł, tj. 51,89 % w tym: dochody bieżące wykonano w wysokości 35.039.624,81 

zł, tj. 56,59 %, dochody majątkowe wykonano w kwocie 203.667,03 zł, tj. 3,39 %, a zadania 

zlecone wykonano w wysokości 3.608.588,66 zł, co daje 51,04%. Plan wydatków w tym 

okresie wynosił 73.534.542,59 zł, został wykonany w kwocie 30.990.836,62 zł, tj. 42,14 %  

w tym: wydatki bieżące wykonano w wysokości 27.337.544,74 zł, tj. 46,96 %, wydatki 

majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.653.291,88 zł, tj. 23,85% a zadania zlecone na 

plan 7.069.487,59 zł wykonano 3.381.998,72 zł, tj. 47,84 %. Na wykonanie ogółem planu 

wydatków na poziomie 42,14 % miało przede wszystkim wpływ niskie wykonanie planu 

wydatków majątkowych (23,85 %), co jest związane z faktem, iż większość inwestycji 

zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym jest w toku realizacji. Należności ogółem 

według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wykazane w sprawozdaniu Rb-27 S 

wynoszą 1.536.132,49 zł (w tym wymagalne na dzień 30 czerwca br. wynoszą 1.495.857,62 

zł). Na dzień 30 czerwca powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych w zakresie budżetu 

powiatu podlegających wykazaniu w sprawozdaniu o wydatkach Rb-28 S. Natomiast 

zobowiązania niewymagalne ogółem według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, 

wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S, wynoszą 2.744.070,89 zł i dotyczą m.in. naliczonego 

podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec, naliczonej składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za m-c czerwiec, zobowiązań wobec dostawców z tytułu 

dostarczonych towarów i usług, których terminy płatności przypadają w II półroczu, 

refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu pn. "Przebudowa, nadbudowa  

i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno - administracyjnego na 

potrzeby Domu Pomocy Społecznej". Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu Rb-Z 

wynosi 6.934.299,45 zł i dotyczy: 6.931.260,00 zł - z tytułu kredytów i pożyczek 

zaciągniętych w latach poprzednich (nie są wymagalne), 3.039,45 zł - niepodjęte w terminie 

wypłaty świadczeń z Funduszu Pracy wykazane przez Powiatowy Urząd Pracy. Realizacja 

dochodów na poziomie 51,89 % planu, a wydatków na poziomie 42,14 % skutkuje 

osiągnięciem na półrocze nadwyżki w kwocie 4.252.455,22 zł. Na dzień 30.06.2015  

r. planowano sfinansować deficyt i rozchody kredytem długoterminowym w kwocie 

6.780.000 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.139.452 zł. Do półrocza nie 

wystąpiła konieczność uruchamiania tych środków. W sierpniu Rada Powiatu Jarocińskiego 

po zmianach w budżecie podjęła uchwałę dotyczącą emisji obligacji w kwocie 2.800.000,00 



zł. Rozchody budżetu dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na plan 

2.307.738 zł spłacono 1.495.500 zł tj. 64,80 % wg harmonogramu spłat. Wykonanie planu 

dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za I półrocze 2015 r. Na plan 

968.851 zł wykonano 1.475.211,51 zł tj. 152,26 %, a więc plan dochodów Skarbu Państwa 

ustalony dla Powiatu przez Wojewodę Wielkopolskiego został zrealizowany. Jednakże 

zaległości pozostałe jeszcze do ściągnięci wynoszą 2.393.657,14 zł. Powiat na bieżąco 

prowadzi ich egzekucję, co skutkuje znacznymi kosztami. Najwyższe zaległości dotyczą 

użytkowników wieczystych gruntów oraz zaległości dotyczące kar nakładanych przez 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Na dzień 30.06.2015 r. w WPF zapisane są 

następujące przedsięwzięcia: 

1) Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie 

Powiatu Jarocińskiego. 

2) Perfekcyjny Urząd. 

3) Budowa bazy danych mapy zasadniczej dla miasta Jarocina oraz miasta Żerkowa.           

4) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie, bez uwag, podjął uchwałę. 

 

Ad. pkt 46. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego 

zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2015-2028. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że w uchwale zostały ujęte zmiany omówione i zatwierdzone przez Zarząd na 

poprzednim oraz obecnym posiedzeniu Zarządu. Ponadto objaśnienia przyjętych wartości 

stanowią załącznik do w/w projektu. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził projekt uchwały.  

 

 



Ad. pkt 47. 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał 

jednogłośnie zatwierdził omówiony przez Skarbnika Powiatu projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Ad. pkt 48. 

W sprawach bieżących: 

1) Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ujawnionych składników 

majątkowych. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie ujawnionych składników majątkowych- wiaty 

stalowej, na rzecz Zespołu Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie wiaty i podjął 

uchwałę. 

 

2) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Gminy Jarocin nr KB.2510.16.2015  

w sprawie partycypacji w kosztach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych 

planowanych do realizacji w budynku przy Al. Niepodległości 10-12. 

Pismo stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 

 

Gmina Jarocin rozpoczęła prace nad opracowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na 

lata 2016-2018, w którym planuje realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się we 

wspólnym władaniu Gminy i Powiatu tj. modernizację budynku Urzędu Miejskiego  

i Starostwa Powiatowego przy Al. Niepodległości 10-12. Zadania obejmują m.in. 

kompleksowy remont dachu oraz odrestaurowanie korytarzy i klatek schodowych. Udział 

Powiatu w remoncie dachu wyniesie ok 140 000,00 zł, natomiast w odrestaurowaniu klatek 

schodowych 26 500,00 zł. Gmina Jarocin zwróciła się z prośbą o informację czy Powiat 

będzie partycypował w kosztach realizacji tych zadań. Wydział Administracyjny Referat 



Organizacyjny i Bezpieczeństwa zaproponował, aby przy zgodzie Zarządu powyższe zadania 

były realizowane kolejno w latach 2016 i 2017.  

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na realizację zaproponowanych przez Gminę zadań w latach 2016 

i 2017. Zarząd zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja należy do Rady Powiatu, która 

uchwali budżet powiatu na rok 2016. 

 

3) Starosta poinformował Członków Zarządu, że wraz z Sekretarzem odbył spotkanie z Panią 

Iwoną Makowską Chudzińską- z-cą Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich  

i Nieruchomości w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Celem spotkania 

była propozycja utworzenia Biura Paszportowego do obsługi interesantów powiatu 

jarocińskiego w Jarocinie. Z rozmowy wynikało, że jeżeli miałoby powstać takie Biuro  

w Jarocinie, Powiat powinien zadeklarować, że zapewni niezbędne pomieszczenie oraz 

wyposażenie do jego prowadzenia. Osoby do obsługi Biura są wyznaczane przez Wojewodę 

Wielkopolskiego. W związku z powyższym zaproponował, aby wystosować pismo do 

Wojewody deklarujące zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia z wyposażeniem do 

prowadzenia Biura Paszportowego w Jarocinie. 

Propozycja pisma stanowi załącznik nr 47 do protokołu.  

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, 

jednogłośnie wyraził zgodę na zadeklarowanie chęci prowadzenia Biura Paszportowego  

w Jarocinie i zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia wraz z wyposażeniem. 

 

4) Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych nr 

O.3026.32.2015.BK3 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. oraz 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. 

Pismo oraz projekt uchwały stanowią załącznik nr 48 do protokołu. 

 



Prezes Szpitala Powiatowego w Jarocinie Spółka z o.o. zwrócił się z prośbą o przekazanie 

kwoty 320 tys. zł, ujętej w budżecie Powiatu na 2015 r. jako poręczenia spłaty obligacji  

i odsetek od obligacji wyemitowanych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie . Powyższe 

spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a środki zostaną przeznaczone na 

obsługę zobowiązań związanych z wyemitowanymi obligacjami. Biorąc powyższe pod 

uwagę Wydział Oświaty i Spraw Społecznych zwrócił się z prośbą o zwiększenie par. 6010  

o kwotę 320 tys. na w/w cel.  

 

W wyniku dyskusji Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał, jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie kwoty 320 000,00 zł do Szpitala 

Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. Następnie Zarząd jednogłośnie zatwierdził 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.                                                                                                                                                                                                         

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 

 

 

 Członkowie Zarządu 

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

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

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

4. P. Franczak - Członek Zarządu..................................... 

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


