
Protokół Nr 35/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 28 września 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 28 września 2015 r. został ustalony w trybie 

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

obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu. 

 

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. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego. 

4. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej 

w Jarocinie.  

5. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego. 

6. Zatwierdzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zawarcia z 

Gmina Jarocin porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania polegającego na 

udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.  

7. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarocinie w sprawie 

zwiększenia zatrudnienia w PUP w Jarocinie.  

8. Sprawy bieżące. 



Ad. pkt 3. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jarocińskiego.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Starosta wyjaśnił, że uchwała dotyczy oddania w najem budynku przy ul. Zacisznej 1 

Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Jarocinie, na okres 10 lat. Taka uchwała była już przez 

Zarząd opiniowana, ale z uwagi na zmianę publikatora ustaw- ustawa o samorządzie 

powiatowym powinna być wpisana z 2015 r. a nie z 2013, dlatego należy ją zaopiniować 

jeszcze raz.  

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 4. 

Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej  

w Jarocinie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Powyższy projekt uchwały jest opiniowany ponownie, z uwagi na zmianę publikatora ustaw, 

tak jak w poprzednim punkcji. Uchwała dotyczy zbycia w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości niezabudowanej położonej w Jarocinie dz. nr 714/8. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał zatwierdził przedłożony projekt uchwały.   

 

Ad. pkt 5. 

W kolejnym punkcie Członkowie Zarządu zatwierdzili projekt uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 



Projekt uchwały dotyczy oddania w najem, na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego- 

garażu murowanego, usytuowanego na nieruchomości położonej w Porębie 32 na rzecz 

najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 ulokowanego w budynku położonym na w/w 

nieruchomości.   

 

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

oraz Z. Kuzdżał, zatwierdził projekt uchwały.   

 

Ad. pkt 6. 

Starosta przedłożył do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego  

w sprawie zawarcia z Gminą Jarocin porozumienia w zakresie wspólnej realizacji 

zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Sekretarz wyjaśnił, że 31 sierpnia br. wszedł w życie przepis ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zgodnie z którym zadanie polegające na udzielaniu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, 

realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie. Art. 9. 1. Powiat, 

realizując to zadanie, może zawierać porozumienia z gminami na obszarze tego powiatu, 

określające w szczególności: gminne lub powiatowe lokale, w których będą usytuowane 

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, harmonogram wskazujący dni i godziny, w których 

będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna czy zasady współpracy w zakresie zapewnienia 

warunków lokalowych adwokatom i radcom prawnym udzielającym nieodpłatnej pomocy 

prawnej. Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się zawarcia porozumienia z Gminą Jarocin, 

w celu wspólnej realizacji tego zadania.  
   

 

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

Z. Kuzdżał jednogłośnie, bez uwag zatwierdził powyższy projekt uchwały. 

 

Ad. pkt 7. 

Członkowie Zarządu zapoznali się i rozpatrzyli pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Jarocinie w sprawie zwiększenia zatrudnienia w PUP w Jarocinie. 

Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 



Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie zatrudnienia od dnia 01.01.2016 r. o 1 etat. 

Prośbę uzasadnia wykonywaniem przez Urząd zwiększonej liczby zadań wynikających  

z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz realizacji projektów 

unijnych. Obowiązujące przepisy kładą duży nacisk na indywidualną pracę z osobami 

bezrobotnymi i poszukującymi pracę, dlatego konieczne jest zwiększenie zatrudnienia  

w grupie pracowników pełniących funkcję doradcy klienta indywidualnego. 

 

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

P. Franczak oraz Z. Kuzdżał wyraził zgodę na zwiększenie o 1 etat zatrudnienia w PUP  

w Jarocinie do 1 stycznia 2016 r. 

 

Ad. pkt 8. 

W sprawach bieżących: 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 

  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 
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