
Protokół Nr 34/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 17 września 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 17 września 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. Alicja Staniszewska - Główny specjalista w Referacie Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami, 

3. Honorata Śmigielska - Dyrektor Wydziału Rozwoju, 

4. Piotr Banaszak  - Kierownik Referatu Dróg Powiatowych, 

5. Przemysław Masłowski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Jarocinie, 

 

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 33/15 z posiedzenia w dniu 21.08.2015 r. 

4. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie  

nr ZSO.3110.11.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

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

nr GK.3121.13.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

6. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie nr 

ZSS.3101.11.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie  

nr FN.3011.37.2014 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 



8. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.25.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

9. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego  

nr FB-I.3111.299.2015.7 na uposażenie zasadnicze z tytułu wysługi lat 

funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. 

10. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Jarocinie nr PF-0332.23.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

11. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarocinie  

nr PINB.311.2.8.2015.BL w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

12. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr OD-GN.684.2.43.2012.SE z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie umowy 

dzierżawy. 

13. Rozpatrzenie pisma Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  

nr R-GN- NG.3026.10.2015.ZM w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

14. Zapoznanie się i zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej w Jarocinie przeznaczonej do 

wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat. ( ul. Zaciszna 1) 

15. Zapoznanie się i zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości 

położonej w Jarocinie przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.  

16. Zapoznanie się i zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz ogłoszenia wykazu 

nieruchomości położonej w Porębie 32, gm. Jaraczewo, przeznaczonej do oddania  

w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony, stanowiącej własność 

Powiatu Jarocińskiego. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych z tytułu zaległości  

w opłatach za media oraz rozłożenie na raty odsetek powstałych od tych zaległości. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych z tytułu zaległości  

w opłatach za czynsz najmu lokalu użytkowego i opłaty z tytułu bezumownego 

korzystania z lokalu oraz rozłożenie na raty odsetek powstałych od tych zaległości. 



19. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia 

wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu jarocińskiego przeznaczonej  

do sprzedaży. 

20. Rozpatrzenie pisma Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-BS.0633.23.2015.FS  

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu 

jarocińskiego na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów 

zawierających azbest, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 

rozliczenia.  

21. Rozpatrzenie pisma Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.13.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

22. Rozpatrzenie pisma Punktu Informacyjnego nr R-PI.042.1.2015.FK w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

23. Przyjęcie do budżetu powiatu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego  

nr FB-I.3111.323.2015.3 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów – 

Panienka – granica powiatu”. 

24. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych z dnia 14 września 2015 r.  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

25. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych w sprawie zabezpieczenia środków. 

26. Rozpatrzenie pisma Referatu Dróg Powiatowych z dnia 15 września 2015 r.  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

27. Zapoznanie się i zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie 

Powiatu jarocińskiego. (opinie ościennych powiatów). 

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

12.2015.FA w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

29. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr F.042.1.16.2015.DS w sprawie zmian  

w planie finansowym na 2015 r. 

30. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.524.51.2015.BK3 w sprawie podjęcia 

stanowiska. 

31. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.524.58.2015.BK3 w sprawie rezygnacji  

z otrzymanej dotacji przyznanej Stowarzyszeniu „MIŚ”. 

32. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.524.53.2015.BK3 w sprawie rezygnacji  

z otrzymanej dotacji przyznanej Stowarzyszeniu „PTTK”. 



33. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.510.1.2015.BK3 w sprawie akceptacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie przyjęcia programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. 

34. Rozpatrzenie pisma Wydziału Oświaty nr O.4323.62.2015.KK w sprawie wniosku 

ZSP-B w Tarcach o wyrażenie zgody na otwarcie nowych kierunków kształcenia. 

35. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu jarocińskiego dla szkół  

i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.  

36. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

Powiatowi Jarocińskiemu ma 2015 rok. 

37. Przyjęcie do wiadomości pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.305.2015.7. 

38. Przyjęcie do wiadomości pisma I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  

w Jarocinie – odpowiedź na pismo nr A-OB.-BRZ.0023.2.5.2015. 

39. Rozpatrzenie wniosku radnego S. Martuzalskiego wystosowanego na sesji w dniu  

07 września 2015 r. w sprawie wycięcia zakrzewienia na skrzyżowaniu ul. 

Słowackiego i ul. Batorego. 

40. Rozpatrzenie pisma Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr A-OB. 

BR.0014.15.2015.PA w sprawie dopłaty do kół łowieckich. 

41. Rozpatrzenie pisma Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.-

BR.1511.2.2015.PA w sprawie skargi przekazanej według właściwości. 

42. Rozpatrzenie założeń do projektu budżetu Powiatu Jarocińskiego na rok 2016.  

43. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2015 rok. 

44. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

45. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jarocińskiego na lata 2015-

2028. 



46. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2015 r. 

47. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do zatwierdzenia protokół nr 33/15 z posiedzenia w dniu 21.08.2015 r. 

Zapytał, czy są uwagi do protokołu? 

 

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

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

 

Ad. pkt 4. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Jarocinie nr ZSO.3110.11.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 28 006,00 zł 

oraz zwiększenie o kwotę 37 736,00 zł. Różnicę w kwocie 9 730,00 zł proponuje pokryć  

z ponadplanowych dochodów wypracowanych w I półroczu. Ponadto Dyrektor poprosił  

o przesunięcie kwoty 1 500,00 zł z par. 4170 do par. 4700, w ramach rozdziału 80146. 

 

Skarbnik zauważył, że środki z ponadplanowych dochodów zostały już ujęte w budżecie 

ZSO, dlatego zaproponował, aby brak w wysokości 9 730,00 zł pokryć z powiatowych 

ponadplanowych dochodów pochodzących ze Skarbu Państwa.  

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 5. 

Zarząd rozpatrzył pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie  

nr GK.3121.13.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 



Skarbnik wyjaśnił, że Dyrektor ZSP nr 1 w Jarocinie przesuwa środki ze szkół zawodowych  

i liceum ogólnokształcącego na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Przesunięcia dokonuje się w ramach posiadanego 

budżetu. 

 

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 rozpatrzyli pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie 

nr ZSS.3101.11.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcia środków między paragrafami na łączną kwotę 

28 500,00 zł. Nadwyżki i niedobory w paragrafach płacowych wynikają z przesunięć 

podziałów obowiązków nauczycieli pomiędzy poszczególnymi szkołami oraz wypłata 

odprawy emerytalnej. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedstawione zmiany.   

 

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. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków w łącznej kwocie 

3 456,00 zł do paragrafów, w których mogą wystąpić braki.  

 

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 zapoznali się i rozpatrzyli pismo Komendanta Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.25.2015 w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Komendant zwrócił się z prośbą o przesunięcie wygenerowanych oszczędności w kwocie 

3 384,00 zł z par. 4050 do par. 4060 na nagrody uznaniowe z tytułu zastępstw za 

nieobecnych z powodu choroby strażaków. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone przesunięcia. 

 

Ad. pkt 9. 

W kolejnym punkcie Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz 

Z. Kuzdżał przyjął do budżetu powiatu dotację od Wojewody Wielkopolskiego  

nr FB-I.3111.299.2015.7 na sfinansowanie skutków zmiany zasad naliczania wzrostu 

uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. 

Plan dotacji celowej został zwiększony w dziale 754, rozdział 75411, par. 2110, o kwotę 

9 496,00 zł. Zarząd rozpatrzył także pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.27.2015, rozdysponowujące po wyższe środki.  

Pisma stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. pkt 10. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Jarocinie nr PF-0332.23.2015 w sprawie zmian w planie finansowym  

na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Komendant zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w kwocie 33 423,00 zł na odprawę 

emerytalną oraz należą nagrodę, dla funkcjonariusza, który z dniem 30 września 2015 r. 

zakończy służbę i przejdzie na emeryturę. 

 



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

jednogłośnie, bez uwag, zgodził się na przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 11.  

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Jarocinie nr PINB.311.2.8.2015.BL w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił się z prośbą o przeniesienie 

oszczędności powstałych na wynagrodzeniach i pochodnych oraz niewykorzystanych 

środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, na zwiększenie wynagrodzeń osobowych 

pracowników. Ponadto poprosił o przesunięcie kwoty 1 400,00 zł z zakupów usług 

pozostałych na zakup energii. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt. 12. 

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

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która przedstawiła pismo nr OD-GN.684. 

2.43.2012.SE z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie umowy dzierżawy.  

Pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Pani Staniszewska wyjaśniła, że do dnia 4 października br. obowiązuje umowa dzierżawy 

nieruchomości położonej w Kotlinie, na której usytuowany jest staw rybny. Dotychczasowy 

roczny dochód z wynajmu nieruchomości wynosi 2 706,00 zł brutto. Pani Staniszewska 

poprosiła Zarząd o zajęcie stanowiska, w sprawie dalszego zagospodarowania przedmiotowej 

nieruchomości, czy zostanie przeznaczona do sprzedaży, czy do dalszego dzierżawienia. 

 

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

Z. Kuzdżał jednogłośnie zdecydował, aby po zakończeniu umowy ogłosić kolejny przetarg 

na dzierżawę.   

 



Ad. pkt 13. 

Pani Alicja Stniszewska przedstawiła pismo Referatu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami nr R-GN-NG.3026.10.2015.ZM w sprawie zmian w planie 

finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

  

Wyjaśniła, że prosi o zwiększenie budżetu o kwotę 20 000,00 zł na zrealizowanie zadania pt. 

„Dobudowanie klatki schodowej do budynku usytuowanego na nieruchomości położonej  

w Jarocinie” ul. Zacisznej 1. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Referatu.  

 

Ad. pkt 14. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem oraz ogłoszenia wykazu 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego położonej w Jarocinie 

przeznaczonej do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proponująca wynajem w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat, 

nieruchomość zabudowaną budynkiem administracyjnym położonym przy ul. Zacisznej 1 na 

rzecz Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie, z przeznaczeniem na potrzeby 

funkcjonowania ośrodka. Szczegółowe warunki wynajmu określi umowa najmu. 

 

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

Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawiony projekt uchwały.     

 

Ad. pkt 15. 

Pani Alicja Staniszewska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości 

położonej w Jarocinie przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 



Proponuje się wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Jarocinie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

714/8 na rzecz Błażeja i Justyny Krawczyk, na polepszenie nieruchomości przyległych, 

stanowiących ich własność. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa nieruchomość nie posiada 

bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, jej sprzedaż Państwu Krawczyk jest zasadna.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził uchwałę. 

 

Ad. pkt 16. 

Zarząd zapoznał się i zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej 

w Porębie 32, gm. Jaraczewo, przeznaczonej do oddania w najem w drodze 

bezprzetargowej na czas nieoznaczony, stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Proponuje się wyrazić zgodę na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas 

nieoznaczony lokalu użytkowego- garażu murowanego, usytuowanego na nieruchomości 

położonej w Porębie 32, na rzecz Pani Janiny Grześkowiak, najemcy lokalu nr 5, 

usytuowanego w budynku położonym na w/w nieruchomości. 

 

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

Z. Kuzdżał jednogłośnie, bez uwag, zatwierdzili projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 17. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych z tytułu 

zaległości w opłatach za media oraz rozłożenie na raty odsetek powstałych od tych 

zaległości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Pani Staniszewska wyjaśniła, że uchwała dotyczy Pani Teresy Warczyńskiej. Zaległość  

z tytułu czynszu najmu wynosi 3 300,00 zł, odsetki na dzień 25.08 wynoszą 1 009,01 zł, a na 



dzień 17.09 1 025,65 zł. Pani Warczyńska poprosiła o rozłożenie należności na raty po 

100,00 zł miesięcznie.  

 

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

Z. Kuzdżał zdecydował, że spłata należności głównej nastąpi w 33 miesięcznych ratach. 

Pierwsza rata w wysokości 100,00 zł płatna w terminie do dnia 30 września 2015r. Kolejne 

32 raty w tej samej wysokości będą płatne do dnia 10 każdego miesiąca. Ostateczne odsetki 

ustalone na dzień 17.09.2015r. w kwocie 1 025,65 zł, zostaną w całości umorzone bądź ich 

spłata zostanie rozłożona na raty po całkowitej, terminowej spłacie należności głównej. Od 

dnia 18.09.2015r. odsetki od należności w wysokości 3 300,00 zł nie będą naliczane. Zarząd 

jednogłośnie podjął uchwałę o powyższej treści. 

  

Ad. pkt 18. 

Pani Alicja Staniszewska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych z tytułu 

zaległości w opłatach za czynsz najmu lokalu użytkowego i opłaty z tytułu 

bezumownego korzystania z lokalu oraz rozłożenie na raty odsetek powstałych od tych 

zaległości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Firma BUD-MAR Bis Marcin Idziaszek, zwróciła się z prośbą o rozłożenia na raty po 100 zł 

miesięcznie zaległości z tytułu czynszu najmu oraz o wstrzymanie prowadzonych działań 

windykacyjnych. Prośbę motywuje niekorzystną sytuacją finansową firmy. Zaległość z tytułu 

czynszu wynosi 1 325,46 zł plus odsetki oraz 662,73 zł zaległość z tytułu opłaty za 

bezumowne korzystanie z nieruchomości. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę Panu Marcinowi Idziaszek – Właścicielowi 

BUD-MAR BIS Spółka z o.o., na rozłożenie na raty zaległości z tytułu czynszu najmu lokalu 

użytkowego nr 9, usytuowanego w budynku położonym na nieruchomości przy  

ul. Kościuszki 16 w Jarocinie, w kwocie 1 325,46 zł, opłaty za bezumowne korzystanie  

z w/w lokalu w kwocie 662,73 zł oraz naliczonych ostatecznie odsetek w kwocie 95,59 zł, co 

daje łącznie kwotę 2 083,78 zł. Spłata należności głównej wraz z odsetkami nastąpi w 21 



miesięcznych ratach. Pierwsza rata w wysokości 83,78 zł płatna w terminie do dnia  

30 września 2015r. Kolejne 20 rat w wysokości 100,00 zł każda, płatnych w terminie do dnia 

10 każdego miesiąca. Zarząd podjął uchwałę o powyższej treści. 

 

Ad. pkt 19. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu jarocińskiego przeznaczonej do sprzedaży. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Proponuje się przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość położoną w Jarocinie dz. nr 703/1. 

Działka jest położona w strefie pośredniej miasta Jarocina u zbiegu ulic Bolesława 

Chrobrego, Kazimierza Wielkiego i Jana Sobieskiego, na terenie osiedla domów 

jednorodzinnych. Cena nieruchomości wyniesie 86 200 zł + należny podatek VAT. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na sprzedaż w/w nieruchomości i podjął uchwałę.  

 

Ad. pkt 20. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Budownictwa i Środowiska nr R-BS.0633.23.2015.FS  

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu 

jarocińskiego na dofinansowanie kosztów związanych z likwidacją wyrobów 

zawierających azbest, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 

rozliczenia. 

Pismo i projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Powyższa uchwała wiąże się z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla powiatu jarocińskiego”. W myśl ustawy Prawo ochrony 

środowiska, powiaty w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

mogą finansować m.in. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, w ramach 

wpływów z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska, stanowiących 

dochody budżetu powiatu. Przyjęcie przez Zarząd w/w projektu uchwały rozpoczyna 



procedurę zgłoszenia powyższych zasad udzielania dotacji odpowiednim organom  

tj. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, które mogą przedstawić zastrzeżenia dot. przejrzystości zasad udzielania 

pomocy. 

 

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

Z. Kuzdżał, zatwierdził omawiany projekt uchwały.  

 

Ad. pkt 21. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Inwestycji nr R-RI.3026.1.13.2015.FK 

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r.  

Pismo stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Honorata Śmigielska, Dyrektor Wydziału Rozwoju wyjaśniła, że z uwagi na konieczność 

dokonania zakupów do budynku Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie, Referat Inwestycji 

poprosił o zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 w par. 4210 o kwotę 40 000,00 

zł, par. 4300 o kwotę 45 000,00 zł oraz w par. 6060 o kwotę 15 000,00 zł. Jednocześnie 

Referat prosi o zmniejszenie planu wydatków w par. 6050 o kwotę 100 000,00 zł, które 

zostaną przeznaczone na pokrycie wnioskowanych zwiększeń. Dzięki takim zmianom, Dom 

Pomocy Społecznej w Zakrzewie będzie mógł dokonać drobnych zakupów do nowego 

obiektu w Kotlinie typu akcesoria łazienkowe, rolety, firanki, karnisze, serwer  

z oprogramowaniem itp., bez konieczności ogłaszania przetargu. 

 

Skarbnik zauważył, że dokonuje się przeniesień z inwestycji na wydatki bieżące Domu 

Pomocy Społecznej, co może skutkować podniesieniem przyszłorocznego kosztu utrzymania 

mieszkańca w DPS i staraniem się jednostki o większy budżet.  

 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie wyraził zgodę na zaproponowane przez Referat Inwestycji 

przesunięcia. 

 

 

 

 



Ad. pkt 22. 

Honorata Śmigielska przedstawiła pismo Referatu Inwestycji Punkt Informacyjny nr R-

PI.042.1.2015.FK w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Wyjaśniła, że przedstawione w piśmie zmniejszenia i zwiększenia wynikają z analizy 

wydatków Punktu za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. Zmiany dokonuje 

się w ramach posiadanego budżetu. 

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

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

 

Ad. pkt 23. 

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

Z. Kuzdżał, jednogłośnie zatwierdzili zmniejszenie w budżecie powiatu kwoty dotacji od 

Wojewody Wielkopolskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Brzostów – 

Panienka – granica powiatu”. Plan dotacji celowej został zmniejszony w dziale 600, rozdział 

60014, par. 6430 o kwotę 1 334 503,00 zł. 

Pismo stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad. pkt 24. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Referatu Dróg Powiatowych z dnia 14 września 

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

Pismo stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Referat zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planu w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej 

Brzostów- Panienka- granica powiatu” o kwotę 1 334 503,00 zł. Ponadto referat poprosił  

o przesunięcie środków między paragrafami na kwotę 104 490,00 zł. 

 

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

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

 

 

 



Ad. pkt 25. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Dróg Powiatowych w sprawie zabezpieczenia środków 

na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016. 

Pismo stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Skarbnik wyjaśnił, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy proponuje się zabezpieczyć  

w budżecie powiatu środki na zimowe utrzymanie dróg, prowadzenie akcji i dyżurów oraz 

dzierżawę i montaż urządzeń GPS do zimowego utrzymania dróg. Łącznie na sezon 

2015/2016 przewiduje się następujące kwoty: na zimowe utrzymanie dróg 435 000,00 zł,  

na prowadzenie akcji i dyżurów- 40 000,00 zł a na dzierżawę i montaż urządzeń GPS 

12 200,00 zł.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedstawione zmiany. 

 

Ad. pkt 26. 

Piotr Banaszak, Kierownik Referatu Dróg Powiatowych przedstawił pismo Referatu Dróg  

z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Wyjaśnił, że zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 25 000,00 zł z zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej Brzostów- Panienka- granica powiatu” do zadania „Przebudowa przejścia 

dla pieszych przy Zespole Szkół Specjalnych na ul. Szubianki w Jarocinie”.  

 

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

Z. Kuzdżał wyraził zgodę na przedłożone zmiany w planie. 

 

Ad. pkt 27. 

Piotr Banaszak omówił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu 

jarocińskiego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

 



Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy pozbawienia kategorii dróg powiatowych, mających 

swój przebieg na terenie miasta Jarocina: ul. Do Zdroju, ul. Maratońska, ul. Zajęcza,  

ul. Polna, ul. Batorego.  

 

Zarząd nie miał pytań. Jednogłośnie, w składzie Starosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

*** 

Zbigniew Kuzdżał ponowił wniosek o namalowanie pasów bocznych na drodze Żerków- 

Ruda Komorska bądź oznakowanie drogi odblaskami.  

 

Referat Dróg Powiatowych przeanalizuje możliwości finansowe w tym zakresie. 

 

*** 

Wicestarosta poinformował Zarząd, że Powiat przekazuje Gminie Jarocin ul. Zajęczą, na 

której Gmina chce budować nowy kolektor do deszczówki oraz rurę z wodą. Powiat miał 

wykonać projekt na to zadanie, jednak jest propozycja, aby przekazać Gminie Jarocin pomoc 

finansową w kwocie ok 24 000,00 zł na wykonanie projektu oraz powierzyć im realizację 

tego zadania. 

 

Zarząd przeanalizuje powyższą propozycję i podejmie decyzję w najbliższym czasie.  

 

Ad. pkt 28. 

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

jednogłośnie, bez uwag wyraził zgodę na zmiany w planie finansowym Referatu 

Organizacyjnego i Bezpieczeństwa, przedstawione w piśnie nr OB-OR.3026. 

12.2015.FA, na łączną kwotę 32 480,00 zł. Zmiany się bilansują. 

Pismo stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Ad. pkt 29. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Wydziału Oświaty nr F.042.1.16.2015.DS  

w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 r. 

Pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 



Wydział zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków między paragrafami na łączną kwotę 

42,00 zł. Zmiany są związane z realizacją projektu „Kompleksowy Program Wspomagania 

Rozwoju Szkół i Przedszkoli na Terenie Powiatu Jarocińskiego”. Wydatki zostały 

zaktualizowane do wartości ujętych w modyfikacji wniosku o dofinansowanie, 

zaakceptowane przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia w ORE. 

 

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

Z. Kuzdżał, wyraził zgodę na przedłożone zmiany. 

 

Ad. pkt 30. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli pismo Wydziału Oświaty nr O.524.51.2015.BK3  

w sprawie podjęcia stanowiska odnoście pisma Stowarzyszenia Jedność w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Stowarzyszenie Jedność złożyło propozycję, aby niewykorzystane przez Stowarzyszenie 

środki z dotacji w kwocie 6 000,00 zł przekazać na rzecz Muzeum Regionalnego w Jarocinie. 

Mirosław Drzazga wyjaśnił, że to Muzeum jako jednostka zainteresowana otrzymaniem 

środków, powinno złożyć wniosek, a nie Stowarzyszenie.    

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, odrzucił propozycję Stowarzyszenia Jedność.  

 

Ad. pkt 31. 

Mirosław Drzazga przedstawił pismo Wydziału Oświaty nr O.524.58.2015.BK3 w sprawie 

rezygnacji z otrzymanej dotacji przyznanej Stowarzyszeniu „MIŚ”. 

Pismo stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „MI Ś” złożyło wniosek o rezygnację  

z realizacji zadania pod nazwą Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Osób 

Niepełnosprawnych „My też możemy się śmiać” oraz z przyznanej dotacji w kwocie 

2 500,00 zł. Powodem rezygnacji był brak wsparcia finansowego z innych źródeł oraz 

wymówienie lokalu przez JOK na prowadzenie w/w imprezy. 

 



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

jednogłośnie wyraził zgodę na rezygnację z przyznanej dotacji. 

 

Ad. pkt 32.   

W kolejnym punkcie Zarząd rozpatrzył pismo Wydziału Oświaty nr O.524.53.2015.BK3  

w sprawie rezygnacji z otrzymanej dotacji przyznanej Stowarzyszeniu „PTTK”.  

Pismo stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Jarocinie 

zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z przyznanej dotacji w kwocie 

1 000,00 zł na zadanie „Druk magazynu Regionalnego”. Powodem rezygnacji jest brak 

środków własnych na realizację przedsięwzięcia.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na rezygnację z przyznanej dotacji dla PTTK. 

 

Ad. pkt 33. 

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

Z. Kuzdżał zapoznali się z informacj ą Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie 

ogłoszenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Ad. pkt 34. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia pismo Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo- 

Biznesowych w Tarcach nr ZSP-B.416.1.2015 w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie w Szkole Policealnej dla dorosłych od 01.09.2016 r. nowych kierunków 

kształcenia. 

Pismo stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

 

Dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na otwarcie dwóch nowych kierunków 

kształcenia tj. Opiekunka środowiskowa oraz Technik masażysta. Szkoła prowadząc kierunki 

pokrewne, posiada dobrze wyposażoną pracownię, która po niewielkim uzupełnieniu sprzętu 



dydaktycznego może być wykorzystywana do prowadzenia zajęć praktycznych na 

wnioskowanych kierunkach.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę otwarcie w/w kierunków kształcenia w ZSP-B  

w Tarcach. 

 

Ad. pkt 35. 

Mirosław Drzazga przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżety powiatu jarocińskiego dla 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowo ści ich wykorzystania. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

W dniu 31 marca 2015 r., weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw precyzująca zasady dotowania szkół niepublicznych, w których 

uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zasady kontroli tych szkół. 

Wobec powyższego zachodzi konieczność dostosowania zapisów uchwały do zmieniającego 

się prawa. 

 

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

oraz Z. Kuzdżał zatwierdził projekt uchwały.  

 

Ad. pkt 36. 

Na posiedzenie Zarządu został zaproszony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jarocinie, Przemysław Masłowski, który przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 

przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu Powiatowi Jarocińskiemu ma 2015 rok.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Dyrektor wyjaśnił, że w dniu 16 lipca br. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powiadomił Starostę o zwiększeniu środków na 

realizację zadań samorządu o kwotę 60 647,00 zł, w związku z powyższym należy zmienić 



uchwałę celem rozdysponowania dodatkowych środków. Proponuje się, aby zwiększyć  

o kwotę 27 000,00 zł dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 

zajęciowej. Ponadto proponuje się zmniejszyć o 8 155,00 zł dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych, o kwotę 400,00 zł dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki oraz zmniejszyć o kwotę 8 488,00 zł dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Środki przekazane ze 

zwiększenia oraz proponowanych zmniejszeń, w łącznej kwocie 50 690,00 zł, proponuje się 

przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów. Dyrektor Masłowski zauważył, że kwota 27 000,00 zł przeznaczona 

na działalność WTZ nie wiadomo, czy zostanie uwzględniona w przyszłorocznym 

algorytmie, dlatego poprosi Kierownika WTZ, aby te środki nie były przeznaczone na 

wynagrodzenia. Dyrektor dodał, że zwiększenie środków dla WTZ o kwotę 27 000,00 zł 

wiąże się ze wzrostem dofinansowania działalności Warsztatów z budżetu powiatu 10% tej 

kwoty czyli o 2 700,00 zł. 

 

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

Z. Kuzdżał, bez uwag zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 37. 

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

do wiadomości pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2015.7 w sprawie 

blokady dotacji celowej w dziale 851, rozdział 85156, par. 2110 w kwocie 105 066,00 zł,  

w związku ze zmniejszoną liczbą osób bezrobotnych, za które opłacana jest składka na 

ubezpieczenie zdrowotne.  

Pismo stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

 

Ad. pkt 38. 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zapoznał się z odpowiedzią Zastępcy Komendanta 

Powiatowego Policji w Jarocinie na interpelację radnego Walentego Kwaśniewskiego  

w sprawie przejazdów ciężkich samochodów przez most na rzece Lutynia. 

Pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 



Zastępca Komendanta poinformował, że dokonano sprawdzenia oraz zadaniowania służby 

ruchu drogowego w zakresie reagowania na popełniane wykroczenia przez kierujących 

pojazdami ciężarowymi, które przekraczają nośność drogi. W rozmowie z kierowcami 

budowy obiektu nowej komendy poinformowano o obowiązku przestrzegania przepisów 

wynikających z prawa o ruchu drogowym. W przypadku ujawnienia wykroczeń w stosunku 

do kierujących będą stosowanie środki prawne adekwatne do naruszanych przepisów. 

 

Powyższa odpowiedź zostanie przekazana radnemu W. Kwaśniewskiemu. 

 

Ad. pkt 39. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek radnego Stanisława Martuzalskiego 

wystosowanego na sesji w dniu 07 września 2015 r. w sprawie wycięcia zakrzewienia na 

skrzyżowaniu u. Słowackiego i ul. Batorego. 

Wniosek stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, zdecydowali, że przekażą wniosek do Referatu Dróg 

Powiatowych, celem realizacji w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

 

Ad. pkt 40. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska nr 

A-OB. BR.0014.15.2015.PA w sprawie dopłaty do kół łowieckich. 

Wniosek stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

 

Komisja Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia br. podjęła wniosek, aby zabezpieczyć 

w budżecie środki na dopłatę do kół łowieckich na odstrzały, celem dokonywania pilnej 

redukcji populacji lisa w środowisku.  

 

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

Z. Kuzdżał jednogłośnie zdecydował, że nie widzi możliwości wsparcia finansowego  

z budżetu powiatu jarocińskiego kół łowieckich w przedmiotowym zakresie. 

 

 

 



Ad. pkt 41. 

Zarząd rozpatrzył pismo Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa nr A-OB.-

BR.1511.2.2015.PA w sprawie skargi przekazanej według właściwości. 

Pismo i projekt uchwały stanowią załącznik nr 38 do protokołu. 

 

Rada Powiatu Jarocińskiego, na sesji w dniu 7 września podjęła Uchwałę nr XII/91/15  

w sprawie przekazania skargi wg właściwości. Skarga została złożona przez Pana Aleksandra 

Woelke, a jej przedmiotem jest nieprawidłowa działalność Szpitala Powiatowego  

w Jarocinie. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zdecydował o przekazaniu skargi do Szpitala Powiatowego  

w Jarocinie Spłóka z o.o., celem ustosunkowania się do przedmiotowej skargi. 

 

Ad. pkt 42. 

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

jednogłośnie, zatwierdził założenia do projektu budżetu powiatu jarocińskiego na 2016 

r., omówione przez Skarbnika. Przy planowaniu wydatków bieżących Zarząd zdecydował, 

aby przyjąć wzrost wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń na poziomie 0,00 %  

i wzrost pozostałych wydatków bieżących też o 0,00 %. 

Materiały stanowią załącznik nr 39 do protokołu. 

 

Ad. pkt 43. 

Członkowie Zarządu rozpatrzyli projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 

2015 rok. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 

 

Jest to uchwała proceduralna do podjętej na sesji w dniu 07.09.2015 r. 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. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Zarządu Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 

 

Sekretarz przedstawił proponowane zmiany: 

§ 11. 

3. Starosta może określić zarządzeniem wewnętrzną organizację komórek organizacyjnych  

w zakresie nie objętym regulaminem, a w szczególności: 

a) schemat organizacyjny komórek, 

b) podział na stanowiska pracy, 

c) dodatkowe symbole literowe dla zapewnienia właściwego obiegu korespondencji. 

4. Projekt zarządzenia opracowuje kierownik danej komórki organizacyjnej 

w uzgodnieniu z Dyrektorem wydziału lub osobą kieruj ącą Wydziałem. 

5. Zmiany polegające na uzupełnieniu zakresów działania komórek 

organizacyjnych Starostwa o nowe zadania nałożone przez akty prawne na Powiat 

wprowadza Starosta. 

§ 12. 

3. Dyrektor kieruje wydziałem przy pomocy Zastępcy Dyrektora Wydziału, Kierowników 

Referatów, jeżeli takie referaty stanowiska zostały utworzone. 

§ 18. 

Do zadań Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych należy w szczególności: 

2) w zakresie kultury, sportu i turystyki: 

m)prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych, 

fundacji, stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczych, 

stowarzyszeń zarejestrowanych w krajowym rejestrze sądowym, w tym Ochotnicze 

Straże Pożarne oraz sprawowanie nad nimi nadzoru. 

§ 31. 
Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek 

w godzinach od 1000 do 1600 oraz w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 16.30. Jeżeli 

poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu 

roboczym. 

 



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

zatwierdził zaproponowane zmiany i podjął uchwałę.    

 

Ad. pkt 45. 

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 42 do protokołu. 

 

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 46. 

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 43 do protokołu. 

 

Ad. pkt 47. 

W sprawach bieżących: 

1) Starosta przedłożył do rozpatrzenia wniosek Juliana Zegara w sprawie sfinansowania 

zakupu strojów sportowych. 

Pismo stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 

 

Pan Julian Zegar zwrócił się z wnioskiem o sfinansowanie zakupu strojów sportowych dla 

drużyn, które awansowały do wyższych klas rozgrywkowych piłki nożnej tj. GKS Żerków, 

LZS Cielcza oraz Grom Golina. 

 

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

wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie po 2 000,00 zł dla każdej drużyny, na zakup 



strojów piłkarskich, dresów lub sprzętu sportowego. Członek Zarządu Zbigniew Kuzdżał nie 

brał udziału w głosowaniu. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Agnieszka Przymusińska 
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